


Předmluva 

Ze všech čtyř evangelií má právě to Markovo nejrychlejší spád. Ve srovnání 

s ostatními třemi evangelii obsahuje více Ježíšových činů než jeho učení. 

Samozřejmě i v oblasti Ježíšova poselství obsahuje důležité informace, 

dokonce přináší i některé texty, jež v ostatních evangeliích nejsou 

zaznamenány. 

Markovo evangelium je nejkratší ze všech čtyř biblických líčení Ježíšova 

života. Téměř s jistotou je možné konstatovat, že bylo napsáno nejdříve. 

Pro Matouše a Lukáše tak bylo Markovo evangelium jakýmsi vzorem, 

kterého se celkem pevně drželi. Jana inspirovalo v menší míře. Podobně 

jako ostatní apoštolové dává Marek až překvapivě velký prostor posledním 

událostem Ježíšova života a jeho smrti. V celém evangeliu představuje 

Ježíše jako Božího Syna, který zemře za své následovníky. 

Marek své evangelium napsal, aby povzbudil věřící, kteří prožívali zkoušky 

a potřebovali útěchu. Tu samou funkci plní Markovo evangelium i o dva 

tisíce let později.  

 

Úvod k Evangeliu podle Marka 

Z hlediska dějin křesťanství je Markovo evangelium jedinečné. Ralph 

Martin napsal: „ Evangelium podle Marka je pravděpodobně první 

křesťanskou knihou o Ježíši Kristu, která kdy byla napsána a později šířena. 

S Markovým úsilím a vedením Ducha svatého křesťanství vstoupilo do 

vydavatelského průmyslu“ (Martin, Where the Action Is, 5). Je zřejmé, že 

již předtím psal apoštol Pavel dopisy, které ale byly určeny církevním 

shromážděním a jednotlivcům a týkaly se konkrétních záležitostí. Markovo 

evangelium, přestože bylo zaměřeno na určitou skupinu křesťanů, bylo 

„určeno širší skupině čtenářů – nejen římským křesťanům, ale obecně 



obyvatelům celého regionu kolem Středozemního moře“ (Martin, Where 

the Action Is, 5). 

 

Účel Markova evangelia 
Hned v prvním verši Marek jasně oznamuje svůj cíl – napsat „evangelium 

Ježíše Krista, Syna Božího“ (Mk 1,1). Jinými slovy, kniha nám představuje 

Ježíše, Božího Mesiáše, Krista, který přišel a zvěstoval „království Boží“ 

všem, kteří činili pokání a věřili evangeliu (Mk 1,15). V jistém smyslu je 

tedy Evangelium podle Marka evangelizačním pojednáním, které mělo 

sloužit k představení života a služby Ježíše. 

Markovi čtenáři byli věřící, kteří byli pronásledováni. R. A. Guelich 

připomíná, že napjatá životní situace tehdejších Markových čtenářů 

„možná vyvolala otázky, kdo Ježíš opravdu je a jaké je království, které 

přišel zvěstovat“ (Green, 254). Z této perspektivy jim evangelium 

potvrzovalo základ jejich víry. Markovým hlavním záměrem tedy bylo 

získat učedníky, kteří budou Ježíše následovat, i kdyby to pro ně mělo mít 

nepříznivé důsledky. 

A šlo o závažné důsledky. Koneckonců zhruba jedna třetina evangelia je o 

Ježíšově smrti. Radostnou zprávou (evangeliem) však je, že smrt nebyla 

pro Ježíše koncem. Po jeho smrti přišlo vzkříšení – a stejně tak tomu bude i 

u Ježíšových následovníků. Neměli se čeho bát, pokud zůstanou věrni 

Tomu, který zvítězil nad smrtí a který nakonec přijde „v oblacích s velikou 

mocí a slávou“, aby svým následovníkům přinesl vykoupení (Mk 13,26.27). 

 

Hlavní témata Markova evangelia 
Evangelium představuje život a službu Ježíše Krista. Záznam evangelia ale 

není biografií v obvyklém smyslu. Kanonická evangelia nám nepodávají 

jakýsi dobře vyvážený popis Ježíšova života, soustředí se spíše na jeho 



smrt. To platí zejména v Markovi, kde se jedna třetina evangelia zabývá 

posledním týdnem Ježíšova života. 

Témata Markova evangelia pochopitelně krouží především okolo osoby 

Ježíše. Porozumět Ježíšovu životu ale neznamená znát pouze popisnou 

část evangelia. Pro čtenáře je klíčové, co vlastně znamená v Ježíše věřit a 

jak se stát jeho následovníkem. Hlavní důrazy Markova evangelia je možné 

shrnout do několika širokých témat. 

1. Ježíš Kristus. Od prvního až do posledního verše je v centru Markova 

evangelia Ježíš. Marek svým čtenářům představuje Ježíše několika 

pojmenováními či tituly.  

Ježíš je „Synem Božím“. James Edwards podotýká, že „Ježíš jako Boží Syn je 

v teologii Markova evangelia základním principem“ (Edwards, 15). Výraz 

„Syn Boží“ se objevuje hned v prvním verši („Počátek evangelia Ježíše 

Krista, Syna Božího“, Mk 1,1), ale také v závěru ve vyznání římského 

setníka u kříže („Ten člověk byl opravdu Syn Boží“, Mk 15,39). V celém 

Markově evangeliu jsou přinášeny důkazy o Ježíšově božské identitě.  

Ježíš je také „Synem člověka“. Tímto titulem se v Markově evangeliu 

nazývá sám Ježíš. Nikdo jiný jej takto neoslovuje. Tento titul zjevně 

odkazuje na Da 7,13, kde je napsáno: „S nebeskými oblaky přicházel 

jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému.“ Opět se tedy jedná o titul, 

který má nadpřirozené souvislosti. 

Třetím a posledním titulem je „Kristus“, neboli „Syn Davidův“. Slovo 

„Kristus“ je řecká forma hebrejského titulu „Mesiáš“, který doslova 

znamená „pomazaný“. „V Markově evangeliu ‚Kristus‘ odkazuje na Božího 

pomazaného krále a zejména mesiánskou postavu, od které Židé čekali, že 

obnoví Davidův trůn a nastolí Boží království“ (Williamson, 9). Ústředním 

bodem Markova evangelia je Petrovo vyznání, že Ježíš je Kristus (Mk 8,29). 



Přesto evangelista Marek Ježíše nepředstavuje jako Syna Davidova, který 

přichází naplnit obvyklé židovské očekávání. Místo královské postavy ho 

představuje jako Hospodinova služebníka. I když Marek popisuje Ježíšovu 

autoritu nad lidmi, přírodou i nemocemi, tak zdůrazňuje, že tuto moc 

nepoužívá k vlastnímu prospěchu. „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, 

ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). 

Markovo evangelium obsahuje nepřímé zmínky o Božím služebníkovi, 

který je popsán v Iz 42–54, zejména o utrpení služebníka v Iz 53. 

Evangelista Marek tedy Ježíše vnímal jako božskou bytost, která je 

předpovězena ve Starém zákoně. Na druhou stranu Marek Ježíše 

představil i jako člověka (Mk 14,33.34). 

2. Království Boží. S Ježíšem a jeho službou je v Markově evangeliu úzce 

spjato téma Božího království. Dobrá zpráva, kterou Kristus lidem 

představoval, byla vlastně o jeho království. Jan Křtitel Ježíše na začátku 

jeho služby uvedl slovy: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží“ (Mk 

1,15). Zmínky o Božím království jsou v druhém kanonickém evangeliu 

velmi časté a důležité. Toto téma se objevuje například v podobenstvích 

(Mk 4,1–34), v souvislosti s učednictvím (Mk 9,1.47; 10,14.15.23–25) nebo 

když Ježíš při poslední večeři slíbil, že nebude pít z plodu vinné révy „až do 

toho dne, kdy bude pít nový kalich v Božím království“ (Mk 14,25). 

3. Eschatologie. V Evangeliu podle Marka je Boží království jak přítomnou 

skutečností, tak nadějí do budoucnosti, kdy se Ježíš vrátí a nastolí Boží 

království ve své plnosti. Tato naděje je obzvláště živá ve 13. kapitole. 

Vincent Taylor upozorňuje, že „Markova eschatologie má silně 

apokalyptickou povahu. Parusie je předmětem jeho toužebného 

očekávání, je zdůrazněn její velkolepý charakter a události, které k ní 

vedou“ (Taylor, 116). 

4. Smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Tak jako u ostatních tří evangelií, je 

vrcholem i Markova evangelia pašijový týden, smrt a vzkříšení Krista, který 

„dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). Alan R. Cole mluví o 



evangeliu jako o „pašijovém příběhu s prodlouženým úvodem“ (Cole, 54). 

Všechny události v evangeliu směřují ke kříži. 

5. Spory s náboženskými vůdci. Cesta kříže pro Ježíše nebyla jednoduchá. 

Marek nezastírá, že v Ježíšově životě vzrůstala frekvence sporů. Tyto 

konflikty začínají na poušti, když se Ježíš setkává se satanem (Mk 1,12.13), 

dále pokračují s náboženskými vůdci (Mk 2,1 – 3,6) a vrcholí, když se Ježíš 

střetává s Kaifášem a Pilátem (Mk 14,53–65; 15,1–15). Kromě toho měl 

Ježíš problémy se svou rodinou (Mk 3,20.21.31–35), musel napomínat 

učedníky (Mk 8,14–21.32), a dokonce bojovat s pochybnostmi, které ho 

přepadly (Mk 14,32–42). Marek čtenářům ukazuje, že Ježíš prožíval mnoho 

problémů a sporů a že tyto situace budou prožívat i Ježíšovi následovníci.  

6. Učednictví. V Markově evangeliu je učednictví úzce spjato s tématem 

problémů v životě Kristových následovníků. Marek konstatuje, že Ježíšova 

cesta je cestou, ke které povolává i své učedníky. Kristus zde na zemi 

prožíval problémy, a pokud ho budou učedníci následovat, tak je budou 

prožívat i oni. Ježíšův život byl cestou kříže a stejně tak životy jeho 

následovníků budou cestou kříže. Tato myšlenka je vyjádřena docela 

otevřeně v Mk 8,34: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 

a následuj mne.“ Kristovi následovníci musejí být připraveni trpět, a 

dokonce zemřít. Učedník je ten, který následuje. 

Na druhou stranu však na mnoha místech líčí Marek Ježíšovy učedníky 

poměrně negativně. Postupně se dozvídáme, že Ježíše špatně pochopili a 

nakonec i někteří zradili. Přesto – a možná i právě proto – Marek 

zdůrazňuje Boží milosrdenství a možnost obnovy.  

7. Víra. Marek v evangeliu úzce spojuje víru s učednictvím a 

s následováním Božího Syna. Víra je výsledkem toho, že jsme uslyšeli 

Krista. Evangelista Marek zdůrazňuje, že při setkání s Ježíšem lidé reagovali 

dvěma způsoby. Ti první měli živou víru. Paradoxem je, že to byli většinou 

lidé z okraje společnosti, například malomocný (Mk 1,40–42), obřadně 

nečistá, krvácející žena (Mk 5,34), Syrofenická pohanská žena (Mk 7,24–



30), slepý muž (Mk 10,52) či římský setník (Mk 15,39). Druhá skupina, 

kterou Marek popisuje, byli ti, kteří měli zdánlivě všechny výhody. Přesto 

jejich víra byla slabá či nedostatečná. Patří do ní Ježíšova rodina (Mk 3,31–

35), obyvatelé Nazareta (Mk 6,1–6), židovští náboženští znalci (Mk 11,27–

33), a dokonce někdy i učedníci. James Edwards ale podotýká, že „stejně 

jako slepý muž v Betsaidě mohou tito lidé prohlédnout. Je to možné ale 

pouze díky přítomnosti a ‚doteku‘ Ježíše (Mk 8,14–26)“ (Edwards, 17). 

 

Jedinečné rysy Markova evangelia 
Prvním zajímavým rysem je Markovo zaměření na Ježíše jako na muže 

činu. Zatímco ostatní tři evangelia ve větší míře zmiňují Ježíšovo učení, 

Marka více zajímá, co dělal. Marek vypráví Kristův příběh velmi akčně – 

více než čtyřicetkrát používá slovo „eutheos“ („hned“), aby na sebe 

navázal rychlé Ježíšovy přesuny nebo činy. Dokonce, i když na některých 

místech zmiňuje, že Ježíš učil, často se nedozvídáme, co vlastně učil (Mk 

2,13; 6,2.6.34; 10,1; 12,35). 

Druhým jedinečným rysem Markova evangelia jsou tzv. „sendvičové 

příběhy“. Tom Shepherd je popisuje jako „literární strukturu, v níž do 

jednoho příběhu vstupuje další příběh, který se po ukončení vrací 

k příběhu prvnímu“ (Shepherd, 1.2). V Mk 5,21–43 Marek zasazuje 

uzdravení krvácející ženy (Mk 5,25–34) mezi dvě části příběhu o vzkříšení 

Jairovy dcery (Mk 5,21–24.35–43). Další příběhy se sendvičovou kompozicí 

se nacházejí v Mk 3,20–35; 6,7–32; 11,12–25; 14,1–11 a 14,53–72. 

Třetí aspekt Markova evangelia, který čtenáře v průběhu dějin stále 

udivuje, je tzv. „mesiášské tajemství“. Ježíš v Markově evangeliu často 

lidem přikazuje, aby nemluvili o jeho pravé identitě. Když nečistí duchové 

oslovili Ježíše jako Syna Božího, „přísně jim nakazoval, aby ho 

neprozrazovali“ (Mk 3,11.12). Něco podobného řekl i těm, kteří viděli 

vzkříšení Jairovy dcery (Mk 5,42.43; 1,25.34.44; 7,36; 8,26.30; 9,9). 



Jaký je důvod Ježíšova důrazu na utajení své identity? (1) Možná se tak 

Ježíš chtěl oprostit od klamných mesiášských představ těch, kteří by ho 

nejraději viděli jako vojevůdce, jenž osvobodí zemi od nadvlády Římanů. 

(2) Kristus věděl, že opravdová víra musí být založena na něčem hlubším 

než jen na zázraku. (3) Ježíš zaujal tento postoj, protože do té doby, než 

byl ukřižován a vzkříšen, bylo pro lidi okolo něj obtížné pochopit, kým 

vlastně je (Williamson, 12.13). 

 

Struktura Markova evangelia 
Struktura Markova evangelia je vcelku přímočará. Kniha má vrchol v Mk 

8,27–30, kde Petr vyznává, že Ježíš je Kristus. Do té doby se děj většinou 

odehrává v Galileji a autor směřuje pozornost čtenářů na skutečnost, že 

Ježíš je Mesiáš. Po Petrově vyznání evangelium nabírá zcela nový směr. 

Marek píše, že hned potom Ježíš učedníky „začal učit, že Syn člověka musí 

mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po 

třech dnech vstát“ (Mk 8,31). 

Druhá část knihy tedy postupně směřuje k události na kříži. Ale i zde je 

možné vnímat rozdělení na dvě části. První část (Mk 8,31–10,52) je 

zaměřena na Ježíšovu cestu do Jeruzaléma a soustředí se na jeho tři 

předpovědi, které se týkají jeho smrti a vzkříšení. Druhá část 

začíná triumfálním vjezdem do Jeruzaléma (Mk 11,1) a končí příběhem 

vzkříšení v 16. kapitole. R. T. France si všiml, že Markovo evangelium 

můžeme brát jako „drama o třech dějstvích“ právě díky jasným zlomovým 

momentům (France, Mark, 11; Rhoads, 138). 

 

 

 

 



Osnova Markova evangelia 

 

I. Příprava na službu (1,1–13) 

A. Předchůdce na poušti (1,1–8) 

B. Křest v Jordánu (1,9–11) 

C. Pokušení na poušti (1,12.13) 

II. První dějství: Požehnání pod Boží vládou – služba 

v Galileji (1,14–8,30) 

A. První epizoda: Počátek Ježíšovy činnosti (1,14–3,6) 

1. Hlavní Ježíšovo poselství (1,14.15) 

2. Povolání prvních učedníků (1,16–20) 

3. Učení a uzdravování (1,21–45) 

4. První problémy (2,1–3,6) 

B. Druhá epizoda: Stupňující se potíže (3,7–6,6a) 

1. Učení a uzdravování (3,7–35) 

2. Podobenství o království (4,1–34) 

3. Učení a uzdravování (4,35–5,43) 

4. Odmítnutí v Nazaretě (6,1–6a) 

C. Třetí epizoda: Působení mimo Galileu (6,6b–8,30) 

1. Učení a zázraky (6,6b–7,23) 

2. Na cestách (7,24–8,21) 

3. Uzdravení slepého (8,22–26) 

4. Petrovo prozření (8,27–30) 

III. Druhé dějství: Předpovědění oběti a podřízení se Boží 

vládě – cesta do Jeruzaléma (8,31–10,52) 

A. První epizoda: Ježíš předpovídá svoji smrt a vzkříšení 

(8,31–9,29) 

1. Předpověď (8,31–9,1) 

2. Slabiny a potřeby učedníků (9,2–29) 



B. Druhá epizoda: Ježíš znovu předpovídá svoji smrt a 

vzkříšení (9,30–10,31) 

1. Předpověď (9,30–32) 

2. Slabiny a potřeby učedníků (9,33–10,31) 

C. Třetí epizoda: Ježíš potřetí předpovídá svoji smrt a 

vzkříšení (10,32–52) 

1. Předpověď (10,32–34) 

2. Slabiny a potřeby učedníků (10,35–45) 

3. Naděje pro ty, kteří nevidí (10,46–52) 

IV. Třetí dějství: Pronásledování a smrt ve službě Bohu – 

Jeruzalém (11,1–15,47) 

A. První epizoda: Konflikt s židovskými vůdci se stupňuje 

(11,1–13,37) 

1. Ježíš napadá náboženské zřízení na jeho vlastní 

půdě (11,1–25) 

2. Prověření Ježíše (11,27–33) 

3. Ježíš názorně vyučuje skrze podobenství, otázky a 

názorné příklady (12,1–44) 

4. O zničení Jeruzaléma a druhém příchodu (13,1–

37) 

B. Druhá epizoda: Kristovo utrpení (14,1–15,47) 

1. Zrada se blíží (14,1–11) 

2. Poslední večeře (14,12–25) 

3. Cesta do Getsemane (14,26–42) 

4. Zrada a zatčení (14,43–52) 

5. Cesta na kříž (14,53–15,15) 

6. Ukřižování a smrt (15,16–47) 

V. Konec, který nekončí (16,1–20) 



A. První epizoda: Nové začátky – Ježíšovo vzkříšení – 

kratší ukončení (16,1–8) 

B. Druhá epizoda: Zjevení po vzkříšení a 

nanebevstoupení – delší ukončení (16,9–20) 

 

Autorství, doba vzniku a cílová skupina čtenářů 

Markova evangelia 
V Markově evangeliu není zmínka autorovi, raná církev však jednomyslně 

potvrdila, že se jedná o jeho dílo. Zhruba v roce 130 po Kr. Papias, biskup 

z Hierapole, upřesnil, že „Marek byl Petrovým tlumočníkem a pečlivě 

zaznamenal, i když ne popořádku, vše, co si z Pánových učení a skutků 

(Petr) zapamatoval“ (Papias, citováno u Eusebia, Dějiny, 3.39.15). 

Zmínka v 1Pt 5,13 naznačuje, že před Petrovou smrtí spolu Marek a Petr 

v Římě úzce spolupracovali. Je tedy možné brát Markovo evangelium jako 

Petrovy vzpomínky, které zapsal Marek pod vlivem Ducha svatého. 

Marek je bezpochyby Jan Marek, Barnabášův bratranec (Ko 4,10), a ten, o 

kterém Pavel později mluví jako o svém pomocníkovi (2Tm 4,11). První 

křesťané se v Jeruzalémě scházeli v domě jeho matky (Sk 12,12). Někteří se 

domnívají, že možná právě v tomto domě, v horní místnosti, jedl Ježíš se 

svými učedníky velikonočního beránka (Mt 26,18; Mk 15,14). Pokud tomu 

tak bylo, Marek mohl být tím mladíkem, jenž šel za Ježíšem v noci, kdy byl 

zatčen, a který „měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo“ (Mk 14,51). 

Tato podrobnost se sice nedá dokázat, ale už to, že je tato jinak 

nepodstatná a osobní věc zmíněna, zvyšuje její pravděpodobnost.  

Markovo evangelium bylo pravděpodobně napsáno v době mezi Petrovou 

smrtí v roce 64 n. l. a počátkem židovské války proti Římu v roce 66 n. l. 

Skutečnost, že jsou v evangeliu vysvětlovány některé židovské zvyky a 

aramejská slova, naznačuje, že kniha byla napsána pro křesťany z pohanů. 



Jelikož Marek a Petr působili spolu v Římě, tak je možné, že Marek své 

evangelium adresoval věřícím obyvatelům tohoto města. S napsáním 

Markova evangelia také může souviset velký požár Říma v roce 64 n. l. Je 

pravděpodobné, že požár nechal založit císař Nero. Římský historik Tacitus 

(cca 55–120 n. l.) napsal: „Aby potlačil tu pověst, nastrčil Nero jako viníky a 

potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl a 

nazýval křesťané“ (Tacitus, Letopisy, 15.44). Marek pravděpodobně chtěl 

sepsáním evangelia povzbudit křesťany, kteří zažívali kruté pronásledování 

kvůli své víře. Frederick C. Grant upřesňuje: „Markův záměr nebyl ani 

historický nebo životopisný, ale silně praktický. Psal knihu, která měla vést 

a podpořit jeho spoluvěřící v krizové situaci. Kruté pronásledování sice 

ustalo, ale pokud byl na trůně Nero, neexistovala jistota, že nezačne 

znovu. ‚Lampa každého křesťana proto musí být připravena a jeho bedra 

opásaná na boj‘“ (Grant, 633.634). 

 

Místo Markova evangelia ve 21. století 
Být křesťanem v těžkých časech nebylo nikdy snadné. Na počátku 21. 

století většina křesťanů sice neprožívá systematické pronásledování a 

mučednictví, čelí ale hrozbám, které nejsou na první pohled tak patrné. 

Následovníci Krista hledají správný směr ve společnosti, jež se může stát 

nepřátelská pro lidi, kteří budou věrně stát za tím, čemu věří. „Markův 

příběh se snaží povzbudit čtenáře, kteří vírou přijmou Boží vládu, aby měli 

odvahu následovat Ježíše, ať už to má jakékoliv následky“ (Rhoads, 138). 

Taková víra má vždy velkou cenu, zvláště když si uvědomíme, že je 

mnohdy snadnější stát pevně za svým přesvědčením v čase „války“ než 

během klamně uspokojivého „míru“, kdy je mnoho věřících 

strženo proudem společnosti. Víra rozvíjející odvahu je vždy důležitá. 

Jádrem tohoto postoje je pro Marka kvalita učednictví. Na mnoha místech 

evangelia ukazuje, že učedníci měli slabou víru, protože Krista nechápali. 

To pak vedlo k tomu, že selhávali i na osobní rovině. Namísto toho, aby se 



učedníci s Ježíšem modlili, tak usnuli (Mk 14,32–42). Petr zapřel svého 

Pána i přesto, že to předtím horlivě odmítal (Mk 14,66–72). Nakonec 

všichni Ježíše opustili a utekli (Mk 14,50).  

Lamar Williamson konstatuje, že „učedníci v Markově evangeliu bojují 

s tím, že nechápou Ježíšovo poselství a selhávají“. To bylo typické pro 

společenství, pro které Marek evangelium psal, ale také „pro všechny 

nadcházející křesťanské generace“ (Williamson, 16). Markovo evangelium 

tedy má místo i ve 21. století, protože jsme na tom stejně, jako byli 

učedníci. Těžce chápeme a neprosazujeme dobro tak, jak bychom měli. 

Podstatou Markova evangelia (dobré zprávy) ale je, že Bůh to s prvními 

učedníky nevzdal. Naopak, ústředními tématy Markova evangelia jsou 

pokání (Mk 1,4), víra (Mk 1,15) a přijetí Božího království (Mk 10,15). 

Všichni, kdo chtějí následovat první nepříliš úspěšné učedníky, mají naději. 

V 16. kapitole je vztah učedníků s Ježíšem znovu obnoven (Mk 16,7). 

Posledním tématem knihy je tedy zpráva o milosti. To by mělo posilnit a 

zmocnit učedníky i ve 21. století. I pro nás je určeno ponaučení, že pokud 

selžeme, není vše ztraceno. 

 

Závěr Markova evangelia 
Poslední kapitola Markova evangelia má určité nejasnosti. 

Nejstarší a nejkvalitnější rukopisy končí náhle v Mk 16,8. Avšak 

značný počet řeckých rukopisů přidává verše 9–20.  

Není tedy zřejmé, co se s Markovou poslední kapitolou stalo a 

jak původně Markovo evangelium končilo (Guthrie, 89–93). Tento 

komentář se zabývá Markovým evangeliem po Mk 16,8 a v oddělené 

části jsou rozebrány verše 9–20.  

 

 



1. část 

Příprava na službu 

Marek 1,1–14 

 

1. Co je to vlastně evangelium? 
 

Mk 1,1 

1Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.  

Co byste napsali skupině věřících, která čelí krutému pronásledování za 

císaře Nerona? Římský historik Tacitus zaznamenal, že po velkém požáru v 

Římě byli křesťané „pro posměch pokryti kůžemi divokých zvířat a 

rozerváni k smrti od psů“. Jiní byli přibiti na kříže, „a když se setmělo, 

páleni k nočnímu osvětlení“ (Tacitus, Letopisy, 15.44). Kdybyste byli 

evangelistou Markem a viděli jste třeba mučednickou smrt Petra, jakými 

slovy byste utěšili a posilnili lid, který se obával obnovení útlaku a krutého 

pronásledování? 

Marek na tuto otázku odpovídá zcela novým literárním druhem, který 

známe jako evangelium. Matouš, Lukáš, Jan a ostatní autoři jej časem 

následují, ale byl to právě Marek, kdo jako první sepsal spis tohoto druhu. 

V Markově době „evangelium“ neoznačovalo knihu popisující život a smrt 

Ježíše Krista. Výraz „euangelion“ je možné přeložit jako „dobrou zprávu.“ 

V prvním verši Markova evangelia tudíž „euangelion“ poukazovalo spíše na 

obsah jeho zprávy než na literární formu. V Ježíšově příběhu přinášel 

Marek lidem dobrou zprávu. Vlastně nebyla pouze dobrá, byla nejlepší. 



Paul Minear připomíná, že „čím větší změna v lidských záležitostech 

nastane, tím větší je potřeba radostné zprávy. Má-li tato zpráva moc 

přinést spasení (‚je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří‘; Ř 1,16), 

pak jí nemůže žádná jiná konkurovat“ (Minear, 46). Marek tedy píše o 

radostné zprávě v tomto smyslu. V tehdejší době by to bylo jasné 

každému, kdo znal Starý zákon. Prorok Izajáš například popisuje Božího 

služebníka jako pomazaného, který nese evangelium neboli radostnou 

zvěst spasení zkroušeným (Iz 61,1–4). 

V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že Marek obsah svého díla vidí 

spíše jako „evangelium Ježíše Krista“ než jako „Markovo evangelium.“ Ale i 

„evangelium Ježíše Krista“ má více než jeden možný význam. Může to být 

jednak zvěst, kterou přinesl Ježíš, nebo také radostná zvěst o Ježíši. Obě 

možnosti jsou obsaženy v Markově knize. Ježíš je vždy hlavní postavou. Je 

tím, kdo mluví, i ten, o kterém se mluví.  

Je možné položit otázku: Co Marek ve své „dobré zprávě“ považoval za 

klíčové? Odpověď nalézáme v prvním verši, kde má každé slovo důležitý 

význam. 

Jméno Ježíš bylo v 1. století jedno z nejčastějších židovských jmen. Je to 

řecká forma odvozená z hebrejského jména Jozue (Ješua nebo Jehošua) a 

znamená „Hospodin je záchrana“. Pochopitelně toto jméno rodiče vybírali 

už od doby, kdy starozákonní Jozue dovedl Boží lid do země zaslíbené. 

Jménu „Ježíš“ daly hodnotu a významnost historické události. Bůh Jozua 

poslal v době, kdy jej lid potřeboval. Izraelité stanuli na hranici Kanaánu. R. 

Alan Cole poznamenává, že v té chvíli „měl Jozue dokončit to, co už Mojžíš 

nemohl. … Jméno Ježíš tak bylo pro přicházejícího Spasitele velmi 

příhodné“ (Cole, 105). 

Druhé klíčové slovo v Mk 1,1 je „Kristus“. V době, kdy Marek o Ježíši psal, 

lidé nepovažovali slovo „Kristus“ za jméno. Jelikož existovalo mnoho lidí se 

stejným jménem, byl Ježíš Kristus ve své době nazýván Ježíš Nazaretský 



(Mk 1,9). Kristus je ekvivalentem hebrejského „Mesiáš“ a znamená 

„pomazaný“. Na všech místech, kde je použito oslovení „Kristus“ (Mk 8,29; 

9,41; 12,35; 13,6.21; 14,61; 15,32), se jedná titul, který zdůrazňuje 

Ježíšovu roli zaslíbeného Mesiáše. Trvalo nějaký čas, než křesťané začali 

nazývat Ježíše, v němž rozpoznali Krista (titul), oslovením Ježíš Kristus 

(osoba). 

Titul Kristus měl pro Židy velký význam. Byl to pomazaný, kterého pošle 

Bůh, aby zachránil jeho lid před nepřáteli. Výraz „pomazal“ má v Izajáši 61 

souvislost se spasením, záchranou: „Duch panovníka Hospodina je nade 

mnou. Hospodin mě pomazal [jedná se o slovesný tvar výrazu Kristus, 

doslova „pokristil“], abych nesl radostnou zvěst [evangelium] pokorným, 

poslal mě vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění“ (Iz 61,1). 

Z tohoto pohledu mají Markova slova hluboký význam. Když píše slova 

„evangelium Ježíše Krista“, tak se jedná o dobrou zprávu a radostnou zvěst 

Ježíše, toho jediného, který zachrání Boží lid (srov. s Mt 1,21). 

 

Obsahem dobré zprávy a radostné zvěsti je to, že Ježíš Nazaretský je: 

(1) novozákonní Jozue, který přivede Boží lid do země zaslíbené, 

(2) pomazaný Mesiáš/Kristus, na kterého Židé čekají, 

(3) Boží Syn s mocí a autoritou samotného Boha. 

 

V Mk 1,1 je Ježíš označen také jako „Syn Boží“. Toto oslovení či titul v 

některých raných rukopisech Nového zákona schází, proto některé 

překlady uvádějí toto slovní spojení v závorce (např. ČSP). Ned Stonehouse 

to vyjádřil skvěle, když napsal: „Pokud by se jednalo o pozdější glosu 

[písařský dodatek či poznámku], pak by se rozhodně jednalo o písaře, který 

zcela správně pochopil jedinečný Markův pohled na Krista (Lane, 41). 



Výraz „Boží Syn“ nebo jeho ekvivalent se opakovaně v Markovi objevuje 

například v Mk 1,11; 3,11; 5,7; 9,7; 12,6; 13,32; 14,36.61; 15,39. 

Pro správné porozumění poselství Markova evangelia je důležité 

povšimnout si skutečnosti, že vedle sebe záměrně staví označení Ježíše 

jako „Krista“ a jako „Syna Božího“. Zatímco židovské spisy viděly 

Pomazaného jako lidského válečníka a krále z Davidovy linie, tento 

nejranější evangelijní popis Ježíše představuje jako Pomazaného – „Syna 

Božího“. 

Proto už od prvního verše podává autor čtenářům jasné informace. Od 

začátku ví, kým Ježíš je. Tato informace však není hned známa aktérům 

příběhu, který se postupně rozvíjí. Teprve postupně přicházejí na to, co 

čtenář ví už od začátku. První významný moment nastává, když Petrovi 

dojde, že Ježíš je Kristus (Mk 8,29). Druhým vrcholem je okamžik, když 

římský setník pod křížem vyznává, že „ten člověk byl opravdu Syn Boží“ 

(Mk 15,39). 

Čtenáři Markova evangelia tak mají velkou výhodu. Stávají se pozorovateli 

příběhu, ve kterém postavy Ježíši nerozumějí a mají potíže s jeho 

identitou. Čtenářům by ale mělo být vše jasné. Měli by svůj život odevzdat 

Ježíši, protože On není nikým menším než Mesiášem a Synem Božím.  

Než se vydáme dál, je nutné prozkoumat ještě slovo „počátek“. Paul 

Minear navrhuje, abychom toto slovo neomezovali jen na úvod evangelia. 

„Marek považoval celou řadu událostí, které jsou zapsány v jeho 

evangeliu, za ‚počátek‘. Právě tento počátek byl tím, co později vedlo 

apoštoly k hlásání evangelia. Tam, kde Markovo svědectví v evangeliu 

skončilo, svědectví ostatních apoštolů začalo. Sdíleli osobní výpovědi o 

tom, že ten ukřižovaný člověk byl nyní zjeven jako Mesiáš. V tomto smyslu 

možná Marek chtěl připomenout čtenářům ještě jiný ‚počátek‘: ‚Na 

počátku stvořil Bůh nebe a zemi.‘ Bůh započal ‚skrze Ježíše‘ něco nového – 

nové lidstvo, ano, dokonce i nové nebe a novou zemi (Zj 21,1). S tímto 



pozadím se Markův první verš stává ‚zásadním prohlášením‘“ (Minear, 

47.48). 

Nejedná se však pouze o toto „zásadní prohlášení“. Tento verš přinesl 

čtenářům Markova evangelia pokoj – nejen těm, které pronásledoval 

Nero, ale všem, kteří kdy toto evangelium a jeho radostnou zvěst četli.  

 

2. Králův předchůdce 

 

Mk 1,2–8 
2Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám posla před tvou 

tváří, aby ti připravil cestu. 3Hlas volajícího na poušti: 

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ 4To se stalo, 

když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a 

dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ 5Celá judská krajina i 

všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a 

dávali se od něho křtít v řece Jordánu. 6Jan byl oděn velbloudí 

srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med 

divokých včel. 7A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než 

jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek 

jeho obuvi. 8Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem 

svatým.“ 

V druhém a třetím verši je citován Starý zákon. To je významná skutečnost, 

která připomíná, že křesťanství nebylo novým náboženstvím, ale rozvinulo 

se z judaizmu. „Ježíš není nějakým Božím dodatečným nápadem, který by 

znamenal, že se dřívější plán spasení nevyvedl. Spíše je součástí dalších 

Božích skutků v Izraeli. Ježíš je tím, který naplnil Zákon a Proroky (Mt 

5,17)“ (Edwards, 28). 



Mk 1,2.3 obsahuje tři starozákonní texty, které jsou z Ex 23,20; Mal 3,1 a Iz 

40,3. Všechny tři pasáže se zaměřují na přípravu cesty tomu, který přijde. 

Marek, jakožto autor tohoto spisu, v těchto dvou verších sám zdůrazňuje 

naplnění starozákonního proroctví. Všechny ostatní zmínky o naplnění 

proroctví se již nacházejí v promluvách Ježíše (Hooker, 34). Tím, že Marek 

tyto verše umístil hned na začátek kapitoly, upozorňuje čtenáře, že 

obsahují obzvláště důležité poselství.  

Smysl celé pasáže nám unikne, pokud ji vnímáme pouze jako upoutání 

pozornosti ke službě Jana Křtitele. Je pravda, že pasáž do jisté míry na 

službu Jana Křtitele poukazuje, ale obsahuje ještě něco důležitějšího. V Iz 

40,3 je napsáno: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na 

pustině silnici pro našeho Boha!“. Pán z Mk 1,3 je tedy identifikován jako 

Hospodin a Bůh. V Mal 3,1 posel také připravuje cestu samotnému Bohu. 

Tyto skutečnosti naznačují, že Jan Křtitel připravuje cestu ne pro Mesiáše 

v podobě lidského krále, ale pro samotného Boha – Ježíše Nazaretského. 

Markova citace tak text v Mal 3,1 ještě více zesiluje. 

Judaizmus posla v Mal 3,1 identifikoval jako Elijáše – proto se rozmohlo 

všeobecné očekávání, že se Elijáš vrátí jako předchůdce přicházejícího 

Božího království. Není tedy náhodou, že Jan Křtitel přišel na scénu v 

„chlupatém plášti a bedra měl opásaná koženým pásem“ – podobně jako 

kdysi starozákonní Elijáš (2Kr 1,8).  

Popis Jana Křtitele jej vykresluje jako člověka bojujícího proti statusu quo. 

Vzdal se komfortu města a drahého oblečení, odešel do nemilosrdné 

pouště u Mrtvého moře a jedl kobylky a med divokých včel. Výraz 

přeložený jako kobylky má dva možné významy. Může to být hmyz 

podobný luční kobylce, který je v Lv 11,22.23 prohlášen za čistý. Druhým 

významem může být druh bobů (karob neboli svatojánský chléb), které 

jedli ti nejchudší lidé.  



Marek zmiňuje, že k Janovi přicházela „celá judská krajina i všichni 

z Jeruzaléma“ (Mk 1,5). Je samozřejmě nepravděpodobné, že za Janem 

chodili „všichni“ – tedy každý člověk z Jeruzaléma a Judska. Marek používá 

nadsázku, ale i přesto se Morna Hookerová domnívá, že Markovo 

„zveličování by se nemělo zavrhnout jen kvůli tomu, že se jedná o pouhou 

nadsázku. Tato slova naznačují úspěch Janova úkolu; mnoho představitelů 

národa slyšelo Janovo poselství – a tak lze říct, že svoji misi splnil. Připravil 

lid na příchod Boha, který přinesl rozsudek a zároveň vykoupení“ (Hooker, 

37). Židovský historik z prvního století Josephus Flavius tvrdí, že Janovu 

popularitu si uvědomoval i Herodes „který se obával, že Janovi dá jeho 

značný vliv na lid potřebnou moc a chuť vyvolat vzpouru“ (Josephus 

Flavius, Židovské starožitnosti, 18.5.2). 

Janovi ovšem nešlo o Herodův trůn – snažil se mu zachránit život. Kdo 

tehdy viděl nebo slyšel Jana Křtitele, tomu bylo jasné, že jde o člověka 

zastávajícího naprosto odlišné hodnoty než většina společnosti. Jan 

nejenže jinak vypadal, ale také jinak mluvil. A jeho nekonvenční poselství, 

které bylo potřebné v prvním století, má stále co říci i ve století 

jednadvacátém.  

Obzvláště důležitou součástí Janova poselství byla výzva k pokání. Lidé 

často nerozumějí významu pokání. Mnoho z nich si plete pokání s pocitem 

lítosti za své hříchy. Ellen Whiteová poukazuje, že „mnozí z nás nechápou, 

co je pokání. Litují, že se dopustili něčeho špatného. Dokonce se začnou 

chovat jinak, mají strach, že je jejich nesprávné činy přivedou do neštěstí. 

To ale není skutečné pokání, o jakém mluví Bible. Tito lidé litují, že jim 

spáchané zlo může přinést nepříjemnosti, nelitují však vlastního 

nesprávného jednání“ (Ellen Whiteová: Cesta k vnitřnímu pokoji, 25). 

Halford Luccock konstatuje, že „v Janově kázání znamenalo pokání 

naprostou změnu. Ta je součástí každého opravdového pokání. Jde o silný 

výraz, který doslova znamená ‚novou, změněnou mysl‘. Jde o naprostý 

obrat a odhodlání jít novým směrem. Proto je pokání vždy více než lítost. 



Nejsou to výčitky svědomí, není to uznání chyb, ani to, že si řekneme: ‚Byla 

to hloupost.‘ Vždyť kdo si někdy sám pro sebe něco takového neřekl? Je to 

běžné a snadné. V pokání však jde o něco víc. Dokonce víc než ‚cítit lítost‘ 

za své hříchy. Jde o morální a duchovní revoluci. Proto je opravdové 

pokání velmi obtížné – a přesto je základem jakékoliv duchovní změny a 

pokroku. Žádá si, abychom se plně zbavili pýchy, sebejistoty, pocitu 

významnosti při úspěchu a naší nejniternější pevnosti – svévole“ (Luccock, 

649).  

Jan svou výzvou k pokání pronikl do jádra problému hříchu. Měl co říci jak 

zbožným farizeům, tak i těm, kteří byli už na první pohled hříšníky. Jeho 

poselství platilo nejen pro lidi z prvního století, ale také pro farizeje (slušné 

věřící lidi) i neskrývané hříšníky žijící o 20 století později.  

Druhým aspektem Janova poselství je vyznání hříchů. Tento náboženský 

pojem vyzývá ke zkoumání srdce a ke změně.  

Opravdové vyznání není sdělení své lítosti Bohu. Musí začít dříve – u nás 

samotných. Prvním krokem je být upřímný sám k sobě a přiznat si, že jsem 

udělal něco špatného a závažného – a že potřebuji ve svém životě Boží 

milost. Musíme tedy začít sami u sebe. William Barclay napsal: „Jeden muž 

mi vyprávěl o prvním kroku přijetí milosti. Když se jednou ráno holil, 

podíval se na sebe do zrcadla a vyhrkl: ‚Ty jeden sprostý zrádce!‘“ (Barclay, 

Mark, 4).  

Je nutné také jít za těmi, proti kterým jsme se provinili. Příliš často se 

domníváme, že můžeme Bohu vyznat své chyby, aniž bychom věci 

napravili s druhými lidmi. Právě do této situace silně zaznívá poselství Jana 

Křtitele. Je samozřejmě pokořující zkušenost říci druhému, že je nám líto, 

co jsme udělali. Ale pokora je právě to, co potřebujeme. 

Teprve potom následuje předstoupení před Boha. Jedním z velkých 

zaslíbení Nového zákona je zaznamenáno v 1J 1,9: „Jestliže vyznáváme své 



hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás 

od každé nepravosti.“  

Křest byl dalším silným důrazem Janova poselství. Janovo prohlášení, že se 

Židé musí nechat pokřtít, bylo překvapivé. V tehdejší době byli křtěni 

pohané, aby se mohli stát součástí Božího lidu. Židé však byli přesvědčeni, 

že oni sami už křest nepotřebují, protože jsou potomci Abrahama. 

Jan však říká, že i věřící lidé musí přijít k Bohu, činit pokání, vyznat své 

hříchy a symbolicky je smýt při křtu vodou. Všichni musíme být pohřbeni 

do vodního hrobu a vstát k novému životu v Kristu (Ř 6,1–4).  

Novost a otevřenost Janova poselství možná Židy v prvním století 

šokovala, přesto ale přilákala davy, protože lidé cítili, že křest potřebují. 

Důležité také bylo, že Jan žil podle toho, co kázal. Nevyznával hodnoty 

okolní společnosti. Na rozdíl od těch, kteří byli pyšní na své postavení, 

majetek nebo náboženství, prohlásil, že není hoden dělat ani práci otroka 

– rozvázat řemínek u obuvi Pána (Mk 1,7). 

Janovo poselství není z těch, které nám poskytují útěchu. Pokud jej tedy 

bereme vážně. Neradi slyšíme věci, které Jan kázal. Jeho poselství je však 

velmi důležité. V dalších kapitolách Markova evangelia totiž Ježíš právě na 

jeho poselství navazuje. A zároveň nahrazuje svého předchůdce.  

 

3. Pomazání Krále a zkouška 
 

Mk 1,9–13 

9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu 

od Jana pokřtěn. 10Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa 

rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. 11A z 



nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si 

vyvolil.“ 12A hned ho Duch vyvedl na poušť. 13Byl na poušti 

čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a 

andělé ho obsluhovali. 14Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do 

Galileje a kázal Boží evangelium: 15„Naplnil se čas a přiblížilo 

se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“  

 

Tato pasáž je klasickým příkladem Markova způsobu psaní. Je krátká, 

rázná, přímá a výstižná. Na rozdíl od Matouše nebo Lukáše evangelium 

podle Marka neobsahuje Ježíšův rodokmen, žádné mudrce z daleka a 

jásající anděly či příběh mladého Ježíše v chrámu. V Markově evangeliu se 

Ježíš objevuje jako blesk z čistého nebe. Právě tato stručnost a výstižnost 

patří mezi význačné Markovy rysy.  

Předpokládám, že kdybyste vy nebo já psali evangelium, byli bychom 

docela precizní při zaznamenání události, která změnila svět. Zdá se, že 

Marek takto nepostupoval. Napsal pouze „v těch dnech“ (Mk 1,9). Jeho 

hlavním zájmem totiž není sdělit den nebo rok, ve kterém Ježíš začal kázat, 

ale spíše ukázat na důležitou spojitost mezi ním a jeho předchůdcem 

Janem. Marek následoval vzor Petra, který když mluvil ke Korneliovi, 

nejdříve začal se „[křtem], který kázal Jan“, a pokračoval tím, „jak Bůh 

obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí“ (Sk 10,37.38). 

Zdá se, že na rozdíl od Matouše nemá Marek žádný problém s tím, že se 

Ježíš nechal od Jana pokřtít – i když Janův křest pokání podstoupit 

nemusel. V Markovi nenacházíme Janův výrok, že by měl Ježíš pokřtít jeho. 

Stejně tak nenajdeme Ježíšovo zdůvodnění jeho křtu (Mt 3,14.15). Marek 

se snaží čtenáře rychle dovést k důležitým okolnostem. Uvádí tři události, 

které Ježíšův křest provázely: (1) rozevření nebes a sestoupení Ducha 

svatého, (2) hlas z nebe, který označil Ježíše za Syna Božího a (3) vyvedení 

Duchem na poušť, kde se Ježíš střetává se satanem. 



Rozevření nebes je v kontextu judaizmu prvního století velmi důležité. Lidé 

tehdy věřili, že Bůh se svým lidem přestal mluvit po posledním 

starozákonním prorokovi před 400 lety (1Mak 4,46; 9,27; 14,41). 

Rozevření nebes při Ježíšově křtu tedy symbolizovalo dlouho očekáváný 

návrat Božího Ducha. V knize Závěť Léviho je již o 250 let dříve 

zaznamenáno: „Pán vzbudí nového kněze, jemuž budou odhalena všechna 

slova Páně. … Nebesa budou rozevřena a ze svatyně slávy bude posvěcen 

za znění otcovského hlasu, jakoby Abraham mluvil k Izákovi. Sláva 

Nejvyššího na něj bude vylita a duch rozumu a posvěcení na něm spočine“ 

(Závěť Léviho, 18,2.6.7). 

Židé prvního století byli zkrátka pro poselství zaznamenané v Mk 1,9–11 

zralí. Markův popis je bohatý na biblické symboly. Nebesa (plurál) byla víc 

než jen obloha. Pavel v 2K 12,2 hovoří o přenesení do třetího nebe. 

„Nebesa“ v Mk 1,10 neznamenají jen sestoupení Ducha oblohou, ale 

hlavně to, že jej Bůh seslal z trůnního sálu nebeského chrámu. Je tedy silně 

zdůrazněno, že se komunikace mezi nebem a zemí znovu otevírá. Bůh 

začíná komunikovat se svým lidem. 

Také symbolika holubice měla zvláštní význam. V Gn 8 holubice přináší po 

potopě Noemovi dobré zprávy. Židé v prvním století věřili, že sestoupením 

Ducha svatého započne mesiášská doba.  

Ve Starém zákoně je několikrát popsáno, že Duch spočinul na prorocích, 

králích a jiných vůdcích proto, aby jim dal moc uskutečnit jejich úkoly. Tak 

tomu bylo v případě Gedeóna (Sd 6,34), Samsona (Sd 15,14) a Saula (1S 

10,6). Žalmy Šalomounovy (židovský spis napsaný přibližně sto let před 

Kristem) spojují zmocnění Duchem Božím s přicházejícím Mesiášem. Při 

popisu budoucího krále autor zdůraznil: „Bůh jej učinil mocným v Duchu 

svatém a moudrým v rozvaze a rozumu“ (Žalmy Šalomounovy 17,37). 

Z tohoto pohledu by spočinutí Ducha svatého na Mesiáši znamenalo 

zmocnění k jeho úkolu. A přesně tak tomu u Ježíše bylo. 



Také hlas z nebe, který prohlásil Ježíše za vyvoleného Božího Syna (Mk 

1,11), vyvolal u židovských čtenářů prvního století konkrétní představy. 

Toto prohlášení totiž rezonuje se dvěma starozákonními verši – Ž 2,7 a Iz 

42,1. Všichni Židé (kromě Saduceů) brali verš z žalmu: „Ty jsi můj syn, já 

jsem tě dnes zplodil“ (Ž 2,7) jako popis přicházejícího Mesiáše. Veršem 

z Izajáše („v něm jsem našel zalíbení“ – Iz 42,1) začíná pasáž o 

Hospodinově služebníku, jenž bude trpět a snášet odpor, která vyvrcholí 

v „mesiášské“ kapitole 53. Díky těmto faktům William Barclay usuzuje, že 

„se při křtu Ježíše ujasnily dvě záležitosti – že byl skutečně vyvolený 

Bohem a život před ním byl cestou kříže. V té chvíli Kristus věděl, že byl 

vyvolen k tomu, aby se stal Králem. Věděl však také, že ho čeká kříž“ 

(Barclay, Matthew, 1. sv., 53). 

 

Hlas z nebe odhalil Ježíši dvě záležitosti: 

(1) že je Božím Synem, 

(2) že bude trpět na kříži. 

 

James Edwards napsal: „Žádnému z proroků nebyla řečena taková slova 

jako Ježíši při jeho křtu. Abraham byl Božím přítelem (Iz 41,8), Mojžíš 

služebníkem (Dt 34,5), Árona Bůh vybral (Ž 105,26), David byl mužem 

podle Božího srdce (1S 13,14) a Pavel vyvolen za apoštola (Ř 1,1). Ale 

jedině Izrael (Ex 4,23) – a král jako vůdce Izraele (Ž 2,7) – byl nazván Božím 

Synem. Tam, kde Izrael selhal, nastupuje Ježíš“ (Edwards, 38).  

Ježíšův křest byl v jeho životě klíčovou událostí, která ho zmocnila na celou 

dobu jeho působení. Není náhodou, že když se později velekněží, zákoníci 

a starší Ježíše ptali, jakou mocí jednal, odkázal je k Janovu křtu (Mk 11,27–

33). 



Marek píše, že hned po křtu Duch svatý Ježíše vedl na poušť. Ježíš po křtu 

věděl, že (1) je Boží Syn a (2) jeho život bude plný zápasů. Boj začal 

bezprostředně po křtu. Navíc probíhal na satanově území – na poušti.  

Marek – na rozdíl od Matouše a Lukáše – nepopisuje tři satanova 

pokušení. Hlavním důrazem Markova krátkého popisu pokušení je Ježíšovo 

plné vítězství nad satanem. Toto vítězství bylo strategické, jelikož „mu 

zajišťovalo triumf v pokušeních a bitvách, které následovaly“. Zápas 

v poušti byl dlouhý (40 dní), ale „po vítězství byl Ježíš kvalifikovaný k boji 

se všemi satanovými pomocníky. Mohl démonům přikazovat a oni jeho 

autoritu uznávali. Shůry seslaná moc od Boha pomohla Ježíši dosáhnout 

vítězství“. Toto vítězství se line jako zlatá nit celým Markovým evangeliem 

(Minear, 52).  

Téma sporu a konfliktu, které začíná pokušením v Mk 1,12.13, Ježíše 

opakovaně vykresluje jako vítěze. Je tomu tak i ve chvíli, kdy to vypadá, že 

u kříže má satan navrch. Kristův příběh ale nekončí smrtí, končí vzkříšením. 

Ten, který zvítězil nad satanem v poušti, mohl nakonec říct „[Já jsem] ten 

živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i 

hrobu“ (Zj 1,18). 

Pro Kristovy následovníky má příběh pomazání a pokušení na poušti 

spoustu významů. Jako Ježíš jsou totiž pokřtěni Duchem svatým, patří do 

Boží rodiny, zápasí se stejným pokušitelem a mohou očekávat stejná 

vítězství, pokud budou zůstávat v Kristu.  

U Marka najdeme větu, která v Matoušovi ani v Lukášovi není: „Byl mezi 

dravou zvěří a andělé ho obsluhovali“ (Mk 1,13). „Při psaní tohoto verše 

možná Marek myslel na Neronovo kruté pronásledování. Pokud tomu tak 

bylo, Marek možná zahrnul neobvyklou frázi ‚mezi dravou zvěří‘ z toho 

důvodu, aby připomenul křesťanům v Římě, že se i Kristus ocitl mezi 

dravou zvěří. A když andělé obsluhovali Krista, tak stejně budou sloužit i 

křesťanům, které čeká mučednická smrt“ (Edwards, 41).  



Stejný princip a zkušenost v minulosti posilovaly lidi, kteří čelili různým 

„dravým šelmám“, jež jsou zmiňovány v Da 8 a Zj 13. Boží lid může prožívat 

těžké časy, ale Bůh ho neopouští. Ray Stedman napsal: „Ježíš neměl 

žádnou lidskou společnost nebo pomoc. Jediný hlas, který na poušti slyšel, 

byl hlas jeho nepřítele. A přesto nebyl sám“ (Stedman, Servant Who Rules, 

39). 

 

2. část 

První dějství 

Požehnání pod Boží vládou 

Marek 1,14–8,30 

 

4. Podstata evangelia 
 

Mk 1,14.15 

14Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží 

evangelium: 15„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. 

Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

 

Je jednoduché přehlédnout skutečnost, že Marek mezi 13. a 14. veršem 

vynechal více než jeden rok Ježíšovy služby. Během toho roku se mnohé 

událo: zázrak na svatbě v Káni Galilejské (J 2,1.2), Ježíšovo setkání 



s Nikodémem (J 3,1–15), rozhovor se ženou u studny (J 4,7–42) a další 

události zaznamenané v Janově evangeliu. Marek se o prvním roce 

Ježíšovy služby, která se zčásti odehrávala v Judsku, nezmiňuje – stejně 

jako o příběhu jeho narození. Jan ve svém evangeliu líčí, že v okamžiku, 

kdy lidé začali vnímat Ježíše a Jana Křtitele jako rivaly, odešel Ježíš do 

Galileje (J 4,1–3). Následně král Herodes Jana Křtitele uvěznil. A právě v 

tomto okamžiku Marek navazuje v Ježíšově příběhu (Mk 1,14).  

Ježíšovo poselství z Mk 1,15 je možné rozdělit na čtyři části. V případě 

prvních dvou výroků se jedná o popis skutečností, třetí a čtvrtý jsou 

příkazy.  

 

A. Popis skutečností 
1. Naplnil se čas 
2. Přiblížilo se království Boží 

B. Příkazy 
1. Čiňte pokání 
2. Věřte evangeliu (radostné zvěsti) 

 

Řecké slovo pro čas, které je ve větě „naplnil se čas“, odkazuje k určitému 

časovému okamžiku. Oscar Cullman zdůrazňuje, že „v sekulárním použití 

‚kairos‘ znamená příznivý čas pro čin; je to chvíle, o které člověk ví už 

dlouho dopředu, ale nezná přesné datum; ve vojenském žargonu se 

nazývá ‚dnem D‘, v němž začíná nějaká bojová operace.“ (Cullmann, 39) 

Paul Minear pokládá otázku: „Jaký čas se podle Ježíš ‚naplnil‘?“ A 

odpovídá: „Čas hříchu a smutku, čas trpělivého čekání a kajícné přípravy, 

čas zásadního rozhodnutí a rizika, čas, který Bůh předem určil a zaslíbil, a 

čas, kdy na zem přinese milost i poslední soud.“ (Minear, 53) 



Pro Židy tento výjimečný čas znamenal počátek mesiášské doby. Raymond 

Cottrell podotýká, že když Ježíš řekl, že se naplnil čas, „lidé to brali jako 

prohlášení, že bude nastoleno království Mesiáše“ (Nichol, sv. 5, 568). 

Časová proroctví v Da 9,24–27 nadšení z přicházejícího času také 

podněcovala. Pasáž o sedmdesáti týdnech let pojednává o čase, ve kterém 

přijde „pomazaný vévoda“ a dojde k „zproštění viny“ a „uvedení věčné 

spravedlnosti“. Babylonský Talmud (Sanhedrin 97a-b) se o tomto tématu 

také zmiňuje – a zdá se, že i Pavel používá stejný způsob argumentace, 

když napsal: „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna“ 

(Ga 4,4). 

I věta „přiblížilo se království Boží“ má souvislost s mesiášským 

porozuměním Da 9. Většina tehdejších Židů by rozuměla těmto pojmům a 

jejich vzájemným vztahům. Bylo by pro ně ale těžké pochopit, jak 

království vidí Ježíš. Čekali totiž Mesiáše, který by byl králem, jenž usedne 

na Davidově trůnu, bude jednat jako vojevůdce a porazí nepřátele Izraele. 

Žalmy Šalomounovy, které byly napsány v intertestamentálním období, 

vykreslovaly tohoto krále jako jedince obdařeného nejen nadpřirozenými 

schopnostmi, ale přirovnaly ho také k „železnému prutu“ který „slovem 

svých úst zničí národy páchající bezpráví“ a „rozdrtí samu jejich podstatu“ 

(Žalmy Šalomounovy 17,24). 

Židovští představitelé v 1. století sdíleli taková očekávání, proto není divu, 

že jim dělalo potíž přijmout Ježíše jako Mesiáše. On je nevyzýval k tomu, 

aby se opásali meči, ale aby činili pokání a věřili.  

První příkaz v Ježíšově radostné zvěsti zní: „Čiňte pokání.“ 

Slovo „pokání“ je překladem řeckého výrazu „metanoia“, které znamená 

změnu smýšlení. Lidské srdce nás může klamat. William Barclay podotýká, 

že „máme sklony plést si dvě záležitosti – smutek, který pociťujeme nad 

následky hříchu, a smutek přímo nad spáchaným hříchem. Mnoho lidí cítí 

lítost kvůli potížím, do kterých je hřích dostal. Tito lidé však dobře vědí, že 



kdyby měli opodstatněnou jistotu, že vyváznou bez následků, udělali by tu 

samou věc znovu. Není to totiž hřích, co nenávidí; jsou to jeho následky. 

Opravdové pokání ale znamená, že člověk začne nenávidět samotný hřích, 

nejen litovat jeho následků. … Pokání znamená, že člověk, který dříve hřích 

miloval, ho začne nenávidět“ (Barclay, Mark, 17).  

 

Křesťanské základy 

„Zeptejme se sami sebe, co vlastně víme o pokání a víře. Poznali a 

vyznali jsme naše hříchy a opustili je? Bez vědomostí, bohatství, zdraví 

nebo světského postavení se můžeme dostat do nebe. Nikdy se tam ale 

nedostaneme, pokud nebudeme činit pokání a nebudeme věřit“ (Ryle, 

8). 

 

Skutečné pokání bylo jádrem poselství Jana Křtitele i Ježíše. Jejich okolí se 

žel toto poselství nelíbilo o nic víc, než tomu je i v naší době. Jan a Ježíš na 

muže i ženy naléhali, že se musí odvrátit od hříchů, které je ničí – ať už to 

byly hříchy duchovního charakteru (jako v případě Ježíšových sporů 

s židovskými představiteli), nebo hříchy tělesné (například v Janově střetu 

s Herodiadou kvůli jejímu nezákonnému manželství). Pro svoji urputnost a 

naléhavost byli oba muži nakonec posláni na smrt. 

Jako lidé opravdu nemáme rádi výzvy ke skutečnému pokání. Nechceme se 

vlastně vzdát hříchů, které máme tak rádi. Zastáváme proto raději 

povrchní přístup, který vtipně a satirickou formou vystihuje David Head ve 

fiktivní modlitbě: „Náš laskavý a pohodový Otče. Tu a tam se proviníme 

našimi špatnými rozhodnutími. Je to ale většinou tím, že si nežijeme moc 

dobře – nic jsme nezdědili, život se zaopatřuje tak těžce, je na nás kladeno 

spoustu nároků. A tak v daných podmínkách děláme to nejlepší, co 

můžeme. Dáváme si pozor, abychom dodržovali základní pravidla slušného 



chování a žili jako normální dobří lidé. Proto buď prosím, Pane, mírný 

k našim nepříliš častým chybám. Přiznávej se k těm, kdo připouštějí, že 

nejsou dokonalí – vždyť přece zaslibuješ, že nám neomezeně budeš 

odpouštět. A jako shovívavý rodič nám dopřej, ať dále žijeme šťastným a 

bezproblémovým životem“ (Garland, 65). 

Většina lidí by ráda slyšela právě tato slova. To však nebylo poselství Jana 

ani Ježíše. Pro ně je hřích závažný a smrtelný, je třeba se ho vzdát.  

V Mk 1,15 však následuje druhý příkaz. Ježíš nejen varoval před skutečným 

nebezpečím hříchu, ale také ukazoval na řešení problému. Kristus v prvním 

příkazu vyzývá k pokání a odvrácení se od hříchu. Jeho druhý příkaz pak 

obsahuje výzvu k obrácení lidí k víře v evangelium. A zde Ježíš posouvá 

poselství Jana Křtitele, který vyzýval k pokání. Kristus bral pokání jako krok 

vpřed k víře v radostnou zvěst. A co je tou radostnou zvěstí? Je to 

poselství, že se přiblížilo království Boží, Bůh je s námi v Ježíši, zajímá se o 

nás, že nás Ježíš může vyléčit jak fyzicky, tak duchovně, že Kristus zvítězil 

nad hříchem a jeho následky a díky němu máme naději, pokoj v mysli a 

věčný život. 

To je dobrá zpráva. Toto poselství se prolíná celým Markovým evangeliem. 

Kristus nás vybízí, abychom tuto výzvu přijali právě dnes.  

 

 

5. Povolání učedníků 
 

Mk 1,16–20 

16Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho 

bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 17Ježíš 

jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z  vás rybáře lidí.“ 18Ihned 



opustili sítě a šli za ním. 19O něco dále uviděl Jakuba 

Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. 
20Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea 

s pomocníky a šli za ním.  

 

„Uviděl.“ Jednoduché slovo s velkým významem. Co vidíme, když se 

podíváme na tyto muže? Nic zvláštního. Čtyři rybáře. Zapáchající, prostě 

oblečené, neučené, tvrdé chlapy. Jeden z nich měl malé uši a velkou pusu. 

Když měl Petr poslouchat Ježíšova nesmírně cenná slova, místo toho 

mluvil. Vidíme muže, který se vychloubal, jak je statečný a důležitý, ale 

vycouval, když ho Ježíš nejvíc potřeboval.  

Vidíme také Jakuba a Jana, muže podobné Petrovi, kteří však byli navíc 

velmi nevrlí. Vždyť kvůli tomu měli přezdívku „synové hromu“ (Mk 3,17). 

Jednou byli tak pobouřeni, že chtěli zničit celou samařskou vesnici jenom 

proto, že její obyvatelé nebyli k Ježíši pohostinní (L 9,54). A když přišlo na 

mocenské ambice, tak se snažili získat ty nejprestižnější místa v Kristově 

království. Dokonce nechali svoji matku (podle některých snad mohlo jít o 

Ježíšovu tetu – Mk 15,40; Mt 27,56; J 19,25), aby pro ně u Ježíše vyjednala 

dvě nejdůležitější místa (Mt 20,20.21). Když ale měli Ježíše podpořit, spali 

v Getsemane stejně jako Petr. A později, když ho Římané zatkli, ponechali 

ho jeho osamělému osudu (Mk 14,50). 

Vidíme u nich nějakou podporu a kvalitu? Spíše ne.  

Co ale viděl Ježíš? Viděl čtyři muže, které může formovat a udělat z nich 

mocné hlasatele jeho evangelia. Pohlížel na Petra jako na muže, ze kterého 

se stane pevný pilíř, a na Jana jako na toho, kdo bude milovat lidi a 

projevovat o ně zájem. Ježíš viděl, co my vidět neumíme. Ellen Whiteová 

napsala: „V každém člověku rozpoznával nekonečné možnosti. Viděl, 

jakými by se lidé mohli stát, kdyby byli proměněni jeho milostí“ (Whiteová, 

Výchova, 48.49). 



Slovo „uviděl“ odkrývá, že Ježíš viděl to, co ostatní lidé, ale zároveň viděl 

víc. Všiml si mužů, kteří pracovali na rybářské lodi – a viděl, kým by se 

mohli stát.  

Dobrou zprávou je, že stále vidí. Vidí každého konkrétně, se všemi jeho 

problémy a nedostatky. To ale není všechno. Vidí také, že když budeme 

proměněni jeho milostí, staneme se schopnými spolupracovníky, kteří mu 

pomohou realizovat jeho záměry. Nevidí nás takové, jací jsme, ale jací 

bychom mohli být skrze jeho proměňující a zmocňující milost.  

Buďme vděční, že „uviděl“. Buďme vděční ale také i za to, že stále vidí. 

Ano, dokonce i ve slově „uviděl“ je skryto evangelium. 

Ježíš však Petra, Ondřeje, Jana a Jakuba nejen viděl, ale také je povolal, 

aby ho následovali.  

Mohlo by se zdát, že k tomuto povolání došlo náhodou, když se Ježíš 

zrovna procházel na pobřeží. Tak tomu ale není. Ježíšovu povolání 

předcházel proces poznání, růstu a zrání. V Janově evangeliu je naznačeno, 

že někteří z těchto mužů již byli učedníci Jana Křtitele. Slyšeli ho, když 

prohlásil, že Ježíš je „beránkem Božím“ (J 1,29). Je možné se tedy 

domnívat, že ho již nějakou dobu následovali. Byl to pravděpodobně 

Ondřej a Jan, syn Zebedeův. Brzy poté řekl Ondřej svému bratrovi (Šimonu 

Petrovi), že nalezl Mesiáše (J 1,35–42). Navíc, ještě než byli tito muži 

oficiálně povoláni, viděli některé zázraky, například když Ježíš v Káni 

proměnil vodu ve víno (J 2,1.2).  

Dá se tedy říci, že znali Ježíše a On znal je. Jejich povolání bylo součástí 

rozvíjejícího se vztahu. Vztahu, který bude v průběhu Markova evangelia 

zrát.  

Ježíšovo pozvání nezahrnovalo žádné výhody a pohodlí, Kristus je zval ke 

službě. Volal je k úkolu, který je provázel až do konce jejich života. 

Minimálně dva z nich (Jakub a Petr) zemřeli pro Krista. Tradice také říká, že 



Jana – dříve než byl vyhnán na ostrov Patmos – uvrhli do kotle s vařícím 

olejem. Jejich učednictví něco stálo – a cena to nebyla zrovna malá.  

Kristus učedníky povolává, aby se z nich stali rybáři lidí. Je to výzva 

k evangelizační odpovědnosti, která platí pro všechny učedníky v dějinách. 

Halford Luccock se podivuje nad tím, že „je zvláštní, jak byla tak jasná a 

silná výzva často zamlžována. A stále znovu je. Evangelizační záměr 

křesťanského společenství se tak snadno může ztrácet z dohledu. Když se 

něco prvořadého odsune na druhou nebo třetí kolej, i když možná pro 

církev z dobrých důvodů, společenství zasáhne ochromující neplodnost“ 

(Luccock, 658).  

Ježíš povolal rybáře, aby se z nich stali rybáři lidí. Když přijmeme Ježíšovo 

povolání, tak může využít naše přirozené a získané vlohy. Když se staneme 

Kristovými učedníky, naše dovednosti a nadání nezmizí. Stejně jako použil 

rybáře, aby lovili lidi, může k službě Bohu využít dovednosti spisovatelů, 

lékařů, učitelů či tesařů. I když mají Kristovi následovníci různé dovednosti, 

jedna věc je jistá – každý učedník má v sobě něco, co může Bůh použít 

k evangelizaci a budování Božího království. J. D. Jones tvrdí, že když Ježíš 

někoho povolává, tak jeho povolání zároveň „pozvedává a zvelebuje“. 

„Všimněte si, že Kristus neničí, On proměňuje. Kristus nepotlačuje 

vlastnosti, které tito muži svým povoláním získali. U rybářů to byla 

konkrétně ostražitost a bdělost. Použije je k vyšším účelům – ‚Odteď budeš 

lovit lidi‘“ (Jones, 1. sv., 33). 

V Mk 1,20 je zaznamenáno, že Jakub a Jan zanechali „na lodi svého otce 

Zebedea“ a „šli za ním“. Z Mk 1,16–20 vyplývá, že všichni čtyři učedníci 

něco opustili. Pro Petra, Ondřeje a Zebedeovy syny to byly jejich lodě, 

živobytí a v jistém smyslu jejich rodiny. Nepřidali se k Ježíši s přístupem: 

„Tak to na chvíli zkusíme a uvidíme, jestli to bude fungovat.“ Jejich 

učednictví bylo definitivní. Opustili všechno, aby ho následovali.  



I dnes učednictví vyžaduje řadu obětí. Pro některé z nás to může být práce, 

pro někoho přátelé a pro jiné třeba předsudky. Skutečné následování není 

bez oběti.  

Učednictví však má ještě jeden aspekt. Ježíš svým prvním učedníkům řekl, 

že pokud ho budou následovat, udělá z nich „rybáře lidí“ (Mk 1,17). 

Dobrou zprávou je, že jako učedníci v tom nejsme nikdy sami. Pán, který 

povolává, také své učedníky vyzbrojuje. Ježíš své první následovníky 

několik let učil a připravoval na jejich úkol. V evangeliích je možné 

sledovat, jak se učedníci vyvíjeli a rostli. Velká část výsledků Ježíšovy práce 

se ovšem ukázala až po Letnicích. Ježíš v Markově evangeliu své učedníky 

připravuje ke službě – je to pro nás ukázka toho, jak vypadá vychovávání 

učedníků v praxi. A koncem Markova evangelia toto vychovávání 

neskončilo. Pokračuje až do konce časů a týká se každého člověka, který 

slyší Kristovo volání.  

„Uviděl.“ 

A stále vidí.  

Součástí dobré zprávy je, že pokud Ježíš pracoval skrze tyto čtyři rybáře, 

může použít i nás. V těch čtyřech rybářích viděl ohromný potenciál. To 

ještě nějak dokážeme pochopit. Ale že ten samý potenciál vidí i v nás, je 

pro nás téměř nepochopitelné. Ale je to tak. Ježíš stále vidí – a jsme to my, 

koho vidí. Jsme to my, koho dnes volá. Zůstává otázka – jak odpovíme? 

Existují pouze dvě odpovědi – ano, nebo ne!  

 

6. Ukázka moci 
 

Mk 1,21–28 
21Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a 



učil. 22I žašli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má 

moc, a ne jako zákoníci. 23V jejich synagóze byl právě člověk 

posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: 24„Co je ti do nás, Ježíši 

Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý 

Boží.“ 25Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z  něho!“ 
26Nečistý duch jím zalomcoval a s  velikým křikem z něho vyšel. 
27Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení 

plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“ 28A 

pověst se o něm rychle roznesla všude po celé galilejské 

krajině. 

 

Podle Mt 4,13 a 9,1 se Ježíš potom, co opustil Nazaret, usadil v Kafarnaum. 

Bylo to tehdy největší rybářské městečko na severozápadním břehu 

Galilejského jezera. Kafarnaum mělo celnici (Mt 9,9) a římskou posádku. 

Jeden ze setníků této posádky byl vůči Židům přátelsky naladěn, dokonce 

postavil i synagógu (Mt 8,5–13; L 7,1–10). Z Kafarnaum také pocházel 

Šimon Petr a Ondřej (Mk 1,29; L 4,38). Byl tam také povolán Matouš, který 

pracoval jako výběrčí daní (Mt 9,9–13; Mk 2,14–17; L 5,27–32). Přestože 

Ježíš v Kafarnaum vykonal spoustu zázraků a mnohokrát tam učil, 

nepodařilo se mu obyvatele tohoto města příliš oslovit (Mt 11,23.24; L 

10,15). 

Bible nezmiňuje, proč měl Ježíš své sídlo v Kafarnaum. Snad proto, že tam 

žili někteří z jeho prvních učedníků. Možná hrálo úlohu i to, že Kafarnaum 

bylo docela dobře izolováno od mocenských center – jak v Judsku, tak 

v Galileji. Herodovo zatčení Jana Křtitele (Mk 1,14; 6,14–29) mohlo v 

rozhodování hrát určitou roli.  

V Mk 1,21 je zaznamenáno, že v sobotu šel Ježíš do synagogy a začal tam 

učit. Synagoga byla v judaismu středem místního společenství. Ke vzniku 



synagogy stačilo 10 dospělých mužů, z nichž by se utvořila rada 

představených a starších.  

Je třeba rozlišovat náboženský život v synagoze a v Jeruzalémském 

chrámu.  

V chrámu kněží přinášeli oběti. Od všech židovských mužů se očekávalo, že 

se v průběhu roku a jeho nejvýznamnějších svátků (například o Pesachu) 

budou účastnit chrámových bohoslužeb.  

V synagogách Židé žádné oběti nepřinášeli. Byla to spíše místa k vyučování. 

Mnoho badatelů je přesvědčeno, že první synagogy vznikly v době 

babylonského zajetí, když byl Jeruzalémský chrám v troskách. Po návratu 

ze zajetí se pro Židy staly pevnou součástí jejich života (F. F. Bruce, 143–

148). 

V synagogách nebyli žádní duchovní z povolání. Zatímco na chrám a 

obřadní bohoslužby dohlíželi kněží z rodu Áronova, v místních synagogách 

žádný kněžský dohled nebyl. Werner Foerster poukazuje, že „tam 

neexistovali žádní profesionální předčítači nebo kazatelé. Předčítat a 

mluvit ke shromáždění mohl kdokoliv. Představený synagogy měl 

zodpovědnost za to, aby určil toho, kdo bude číst (Sk 13,15)“ (Foerster, 

145). 

Díky této okolnosti byla tedy synagoga místem pro setkávání lidí, kteří 

chtěli s ostatními sdílet poselství od Boha. Synagogy však nebyly jen 

místem pro shromáždění Božího lidu, také se v nich četla a vykládala Tóra. 

Už na samém počátku své služby získal Ježíš pověst muže s poselstvím. 

V době, než se vůči němu vymezila opozice, byl Ježíš zván, aby četl z Písma 

a sdělil ostatním své poselství.  

Jeho posluchači ale brzy zjistili, že není jako ostatní učitelé. „Žasli, neboť je 

učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci“ (Mk 1,22). 



Je zajímavé, že Marek konstatuje, že Ježíš učil, ale neříká, co učil. C. E. B. 

Cranfield upozorňuje, že „ve srovnání s ostatními evangelisty Marek 

nepíše o obsahu Ježíšova učení“, ačkoliv stejně jako oni „na Ježíšovo učení 

klade velký důraz“ (Cranfield, 72). V Markově evangeliu je použito sloveso 

„učit“ sedmnáctkrát, podstatné jméno „učitel“ pak dvanáctkrát.  

V Mk 1,22 se autor příliš nezabývá informováním o tom, co Ježíš řekl, ale 

tím, že to učinil s takovou mocí, až byli lidé ohromeni. Marek naznačuje, že 

důvodem pro tento úžas byla moc, se kterou Ježíš učil. V Kázání na hoře 

v Matoušově evangeliu je možné najít něco podobného: „Když Ježíš 

dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, 

kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci“ (Mt 7,28.29). Rozdíl mezi Markovým 

a Matoušovým líčením stejné myšlenky je v tom, že Matouš ukazuje, v čem 

bylo Ježíšovo učení odlišné. Zatímco se zákoníci při učení spoléhali na 

autoritu druhých („Rabbi ten a ten řekl, že…“), Ježíš byl autoritou sám o 

sobě. V Mt 5 je mnohokrát opakována věta: „Slyšeli jste, že bylo řečeno…, 

ale já vám pravím…“ (Mt 5,21.27.33.38.43). Ježíš tímto způsobem 

vysvětloval skutečné zásady zákona – v protikladu k tradicím zákoníků. 

Není proto divu, že lidi jeho učení opakovaně udivovalo a zaráželo. Mnohé 

napadala otázka, kdo to vlastně je, když si dovolí odporovat velkým 

myslitelům národa a jejich posvátným tradicím? Neměl žádnou funkci, 

neprošel klasickým vzděláním, nebyl nic víc než tesař. A přesto byl Kristus 

tím, kdo učil s mocí.  

Přesně v tomto bodě se Marek s představiteli židovského národa 

rozcházel. Ježíš nebyl „nicka“. Byl Božím Synem. Jeho moc pocházela od 

samotného Boha a mnozí lidé to rozpoznali. Když ho slyšeli, věděli, že jsou 

v přítomnosti svaté osoby, která učila s mocí (Mk 1,22). 

Některé však mohlo napadnout: „Slova jsou laciná. Šikovný podvodník 

většinou umí oklamat lidi. Možná je tento charizmatický mladý muž pouze 

dalším podfukářem se slušnou vyřídilkou a přesvědčivou osobností.“  



V Mk 1,23–28 je však zaznamenáno, že Ježíš lidi ohromil nejen tím, že 

s mocí mluvil, ale že tak i jednal. Tato skutečnost je zdůrazněna při 

uzdravení muže posedlého nečistým duchem, které se odehrálo v té samé 

synagoze, v níž předtím učil. „Všichni byli tak ohromeni, že se začali jeden 

druhého ptát: ‚Co to má znamenat? Co to je za nové učení? Rozkazuje 

mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!‘“ (Mk 1,27; B21). 

Kombinace veršů v Mk 1,21.22 a 23–28 není náhodná. Marek v nich 

ukazuje, že Ježíš má autoritu jak ve slovech, tak i v činech. Je v nich také 

zároveň zdůrazněno, že Ježíšova slova jsou autoritativní nejen tím, kým a 

jak byla vyřčena, ale také proto, že jeho činy ukazují na moc, která dokáže 

porazit síly zla ve „skutečném světě“ každodenního života. Kristus má moc 

i nad nadpřirozenými věcmi. Marek zkrátka Ježíše představuje jako osobu, 

která má moc a autoritu v každém směru. Vykresluje Krista jako Toho, 

jehož bychom měli poslouchat a řídit se jeho slovem.  

Při Ježíšově učení lidé žasli a po uzdravení v synagoze byli ohromeni. Jak 

jsme na tom my? Žasneme nad Ježíšovým učením? Nebo nám přijde, že ho 

již známe? Dostali jsme se do bodu, kdy bereme jeho učení jako 

samozřejmost a kdy už nás jeho slova a činy neudivují?  

 

Lidé byli ohromeni: 

(1) Ježíšovým učením (Mk 1,22), 

(2) Ježíšovými činy (Mk 1,27). 

Bez jeho autoritativních činů by jeho učení nemělo dlouhotrvající vliv. A 

bez autoritativního učení by jeho skutky nebyly ničím větším než senzací. 

Jen kombinace slov a činů dokazovala, že byl Tím, za něhož se 

prohlašoval.  

 



Není to ohromující, že se zabýváme člověkem, který o sobě prohlásil, že je 

Bůh? Není úžasné, že vyhlásil, že zemře na hříchy celého světa? C. S. Lewis 

tvrdí, že člověk, který prohlásí takové výroky, tak je buď opravdu tím, co 

říká, nebo je to „šílenec“ či „ďábel z pekel“ (Lewis, K jádru křesťanství, 42). 

Možná je naším problémem to, že nás Ježíš už neohromuje a neudivuje. 

Možná že důvodem, proč jako křesťané více svět neohromujeme a 

neudivujeme, je to, že my sami nejsme dostatečně ohromeni. Možná že 

pokud bychom byli, dělali bychom ohromnější věci (Luccock, 600). 

 

7. Služba plná strhujících činů 
 

Mk 1,29–45 
29Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do 

domu Šimonova a Ondřejova. 30Šimonova tchyně ležela v 

horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Přistoupil, vzal ji za ruku a 

pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 32Když 

nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny 

nemocné a posedlé. 33Celé město se shromáždilo u dveří. 34I 

uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých 

duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože 

věděli, kdo je. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z 

domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36Šimon a jeho 

druhové se pustili za ním. 37Když ho nalezli, řekli mu: „Všichni 

tě hledají.“ 38Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, 

abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.“ 39A tak šel, kázal v 

jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl  zlé duchy. 40Přijde 

k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš 

mě očistit.“ 41Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: 
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„Chci, buď čist.“ 42A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl 

očištěn. 43Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč 44a nařídil 

mu: „Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a 

obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“ 
45On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže 

Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na 

opuštěných místech. A chodili k němu odevšad. 

 

Dvacátým třetím veršem, kde Ježíš uzdravuje muže posedlého nečistým 

duchem, Marek uvádí první cyklus Ježíšova učení a uzdravování. Ježíš už 

porazil satana na poušti (Mk 1,12.13) a nyní je připraven se s ním setkat ve 

světě mužů a žen. Kristus směle vstupuje do boje, o kterém pak pojednává 

celé Markovo evangelium.  

 Kristovi učedníci i ostatní lidé ho pozorují a ptají se: „Kdo je ten Ježíš? 

Jakou má moc?“ (Mk 1,27). Zpočátku si přihlížející nejsou svou odpovědí 

jisti. Postupně ale Marek odhaluje, jak účastníci příběhu došli k Ježíšově 

pravé identitě.  

Čtenáři Markova evangelia mají samozřejmě dostatek informací. Těm 

Marek řekl hned na začátku, že Ježíš je Kristus, Syn Boží (Mk 1,1). Tuto 

informaci ale nemají jen čtenáři. Nečistí duchové, kteří vystupují na 

stránkách Markova evangelia, také vědí o božské podstatě jejich protivníka 

(Mk 1,24). 

Pasáž v Mk 1,21–45 můžeme považovat za veřejné odhalení Boží moci, 

která skrze Ježíše působila. Když Marek líčí Ježíšovy zázraky v rychlém 

sledu jeden za druhým, velmi silně si můžeme uvědomovat přítomnost 

Boží moci.  

Verše 29–45 Markovy čtenáře rychle provádějí čtyřmi sondami do 

Ježíšových činů. Každá z nich nám něco odkrývá o Ježíši a jeho učednících.  
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První sonda (Mk 1,29–31) vykresluje situaci, kdy Ježíš odchází ze synagogy, 

kde uzdravil muže posedlého nečistým duchem, do Petrova domu, kde 

nalezl učedníkovu nemocnou tchyni. I přesto, že byla zjevně ještě sobota, 

Ježíš tchyni vezme za ruku a uzdraví ji. Když Ježíš narazil na nějakou 

nenaplněnou lidskou potřebu, byl připraven ke službě. To byla pro 

Markovy první čtenáře z Říma důležitá informace. Křesťané v Římě měli 

totiž velmi jasné potřeby a Marek je chtěl povzbudit. 

V posledních slovech Mk 1,31 je ukrytá malá lekce o učednictví, kterou 

Marek v průběhu evangelia ještě několikrát zdůrazní: „Ona je 

obsluhovala.“ Je jednoduché tato slova přehlédnout nebo je brát jako 

součást povahy Petrovy tchyně. Toto konstatování je však důležité. Marek 

Ježíšův život vykresluje jako život služby. To ale není všechno. Evangelista 

zaznamenává i tato Ježíšova slova: „Kdo chce být první, buď ze všech 

poslední a služebník všech“ (Mk 9,35). 

Ellen Whiteová konstatuje, že skutečnou funkcí vzdělávání je připravit 

„člověka na radost ze služby v tomto světě i na vyšší radost z rozsáhlejší 

služby ve světě budoucím“ (Whiteová, Výchova, 9). Marek se snaží toto 

poselství svým čtenářům hned od počátku připomínat a začíná příkladem 

Petrovy tchyně. Jedním z největších principů evangelia je, že vykoupení 

jsou zachráněni, aby sloužili.  

Druhá sonda (Mk 1,32–34) představuje, že Ježíš neuzdravoval pouze 

jedince – jako například muže s nečistým duchem (Mk 1,23–27) nebo 

Petrovu tchyni (Mk 1,30.31). Uzdravoval celou řadu lidí, kteří měli 

duchovní a fyzické neduhy.  

Zřejmě i tehdy se zprávy roznášely velmi rychle. A tak se v blízkém okolí 

velmi rychle roznesla informace, že Ježíš uzdravuje nemocné. Obyvatelé se 

nemohli dočkat, až skončí sobota, aby mohli přinést k Ježíši své nemocné. 

Jakmile zapadlo slunce, přišli všichni nemocní, „celé město“ se 

shromáždilo u dveří Petrova domu (Mk 1,33). A Ježíš všem pomohl. Ukázal, 

že má neomezenou moc uzdravovat.  



V Mk 1,34 se Marek dotýká dalšího tématu – Ježíšova příkazu mlčet. Stejně 

jako ve verších 24 a 25 se tento příkaz vztahoval na nečisté duchy, 

„protože věděli, kdo je“. Je to jedna ze zajímavých interakcí v Markově 

evangeliu. James Edwards si všímá, že „otázky o Ježíšově identitě 

pocházely od lidí (Mk 1,27; 2,7; 4,41; 6,2; 6,14–16), odpovědi na tyto 

otázky pak zčásti přicházely od démonů (Mk 1,24; 1,34; 3,11; 5,7). Souhra 

lidských otázek a odpovědí od démonů odkrývá, že lidé zatím nepoznali, 

kým Ježíš je, zatímco démoni ano – protože jsou stejně jako Ježíš 

z duchovního světa“ (Edwards, 61).  

Třetí sonda (Mk 1,35–39) ukazuje, jak velkou roli hrála v Ježíšově životě 

modlitba. V Mk 1,21–28 je přiblížena kombinace uzdravování a učení, v Mk 

1,29–34 pak Ježíš jen uzdravuje. V Mk 1,35–39 je potom kromě učení a 

uzdravování představen Ježíšův modlitební život. Ellen Whiteová napsala: 

„Spasitel zasvětil celý svůj život službě lidem, a přesto cítil potřebu vzdálit 

se od rušných cest a od zástupů, které za ním každý den přicházely. … Ježíš 

žil jako jeden z nás, zakusil naše potřeby i naši slabost. Byl zcela závislý na 

Bohu. Na modlitbách v ústraní prosil o Boží sílu, aby mohl splnit své 

poslání a obstát ve zkoušce. Ve světě hříchu Ježíš trpělivě snášel všechny 

boje a muka. Ve společenství s Bohem nalézal útěchu a radost a odkládal 

vše, co jej tížilo a trápilo“ (Whiteová, Touha věků, 231).  

V Ježíšově životě to ale modlitbou nekončilo. Modlitba byla přípravou na 

úkol, který byl před ním. Po modlitbě kázal a uzdravoval v Galileji (Mk 

1,39). William Barclay podotýká, že „modlitba za nás sice práci nikdy 

neudělá, ale dává nám sílu zvládnout úkoly, které jsou před námi“ 

(Barclay, Mark, 34). 

Verše v Mk 1,35–39 nám také odhalují něco o učednících. Eduard 

Schweizer konstatuje: „Zdá se, že učedníci neměli dostatek pochopení“ 

(Schweizer, 56). Vincent Taylor dodává: „Učedníci si zjevně mysleli, že 

uzdravování a exorcismus v Kafarnaum nabízely skvělou příležitost, kterou 



však Ježíš propásl“ (Taylor, 183). Učedníci si mysleli, že nastal ten pravý čas 

těžit z Ježíšovy slávy a pozice divotvůrce.  

Jejich nadšení však Ježíš nesdílel. Rozhodně nechtěl, aby ho lidé viděli jako 

Mesiáše, který umí dělat mocné činy – tedy toho, který by mohl použít své 

výjimečné schopnosti k vyhnání Římanů z Palestiny. V tomto okamžiku ale 

Ježíš přebírá kontrolu nad situací a vybízí své následovníky, že se mají 

přesunout na místa, kde není tak známý (Mk 1,38.39). I když to text neříká, 

Petr a jeho druhové museli být zklamaní. Copak Ježíš neviděl tu příležitost, 

která mu právě protekla mezi prsty? Viděl ji, ale z jeho perspektivy 

vypadala spíše jako pokušení než příležitost. Učedníci tak pomalu začali 

přicházet na to, že Ježíšovo mesiášství je o něčem jiném. 

V poslední sondě (Mk 1,40–45) Ježíš dělá něco nemyslitelného – dotýká se 

malomocného. Byla to jedna z nejobávanějších nemocí antického světa. 

Kromě zhoršení fyzické schopnosti člověka přinášela i společenskou 

ostrakizaci, která lidi postižené touto nemocí oddělovala od pohodlí 

domova a společenství. Hned po diagnóze musel člověk opustit lidskou 

společnost. V Lv 13,46 je napsáno: „Po všechny dny, co bude postižen, 

zůstane nečistý. … Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ 

V Ježíšově době úřady malomocným zakazovaly vstup do ohraničených 

měst. Tím byli také vyloučeni z chrámové bohoslužby. Podle levitských 

nařízení museli malomocní nosit roztržené oblečení, nečesat si vlasy, 

zakrývat si dolní část obličeje a volat: „Nečistý, nečistý!“ (Lv 13,45). 

Důvodem bylo, aby s nimi žádný zdravý člověk nepřišel do kontaktu, a 

neohrozil tak své zdraví.  

Ježíš se přesto slitoval a malomocného uzdravil. Nejenže ho vyléčil, ale než 

ho uzdravil, tak „vztáhl ruku“ a „dotkl se ho“ (Mk 1,41). 

Tento incident obsahuje dva skandální momenty. Prvním skandálem bylo, 

že měl malomocný tu opovážlivost Ježíše oslovit. Druhým pak to, že se ho 

Ježíš dotkl – místo toho, aby ho pokáral. Ježíš v tomto případě 

upřednostnil lidskou potřebu nad svou vlastní bezpečností, dokonce nad 



levitským hygienickým předpisem. Biblický text však také zdůrazňuje, že 

Ježíš měl nad touto nejobávanější nemocí moc.  

Po uzdravení muže Ježíš udělal dvě věci. (1) Požádal uzdraveného 

malomocného, aby o zázraku mlčel, a (2) nařídil mu, aby se řídil podle 

levitských nařízení a šel se ukázat knězi, který potvrdí, že je čistý (Lv 14,1–

32). Uzdravený muž však nedokázal mlčet a ochránit Ježíše před tím, aby 

na něj bylo pohlíženo jako na divotvůrce. Kdo by ale v takové situaci 

dokázal mlčet? A i kdyby to dokázal, celá komunita by se to stejně 

dozvěděla hned, jakmile by tento uzdravený člověk přišel domů. I Ježíš 

věděl, že toto uzdravení bude svědectvím pro kněze, kteří ho potvrdí (Mk 

1,44). 

Ježíš se tudíž ocitá v paradoxním rozporu. Chce zůstat v anonymitě, ale 

jeho učení a skutky ho předcházejí. Tato interakce provází události 

Markova evangelia až k jejich vrcholu na kříži.  

 

8. Ježíš má moc i nad hříchem 
 

Mk 2,1–12 

1Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo 

se, že je doma. 2Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi 

nebylo k hnutí. A mluvil k nim. 3Tu k němu přišli s ochrnutým; 

čtyři ho nesli. 4Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, 

odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili 

dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel.  5Když Ježíš viděl jejich 

víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ 6Seděli 

tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: 7„Co to ten 

člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než 



Bůh?“ 8Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a 

řekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? 9Je snadnější říci 

ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo říci: ‚Vstaň, 

vezmi své lože a choď?‘ 10Abyste však věděli, že Syn člověka 

má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému: 
11„Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ 12On vstal, 

vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli 

a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“ 

 

V druhé kapitole se děj Markova evangelia ještě více dramatizuje. První 

kapitola končí tím, že i přesto, že se Ježíš snažil udržet svou moc v tichosti, 

tak se mu to nepodaří.  

V prvních verších druhé kapitoly se tento problém ukazuje v celé šíři. Na 

začátku druhé kapitoly je zmíněno, že se „sešlo tolik lidí, že už ani přede 

dveřmi nebylo k hnutí“. Tito lidé slyšeli, že je Ježíš zpátky ve městě, a proto 

zaplnili nejen dům, v němž Ježíš byl, ale také jeho okolí. Bylo těžké se 

vůbec dostat ke dveřím, natož k samotnému Ježíši, který byl v obležení 

uvnitř.  

Dav či zástup hraje v Markově evangeliu často klíčovou roli. V prvních 9. 

kapitolách se Marek o zástupech zmiňuje téměř čtyřicetkrát. Tito lidé byli 

Ježíšovými posluchači – a On s nimi soucítil, i přes to, že zástupy lidí 

v Markově evangeliu nikdy na Ježíšovu výzvu k pokání a víře nereagovaly. 

James Edwards si všiml, že „základní vlastností zástupů v Markově 

evangeliu je to, že blokují přístup k Ježíši. Navzdory Ježíšově popularitě tak 

davy nejsou měřítkem úspěchu“ (Edwards, 74). Nakonec Marek popisuje, 

že se dav lidí k Ježíši obrací zády a požaduje, aby byl ukřižován (Mk 

15,13.14). 



 Zpočátku zástupy lidí nepochybně přitahovala Ježíšova zázračná moc. Tito 

lidé ale přicházeli i kvůli jeho učení. Přesto „být součástí davu okolo Ježíše 

a být Ježíšovým následovníkem není to samé. Dav stojí a pozoruje; 

učedníci by měli konat činy – příkladem mohou být čtyři odvážní muži“, 

kteří přinášejí ochrnutého muže k Ježíši (Edwards, 75).  

Čtyři muži, kteří jsou zmíněni v příběhu, by vyčnívali z jakéhokoliv davu. 

Nemají sice jména a nevíme, kdo jsou, přesto je obdivujeme za jejich 

odhodlání pomoci jejich bezmocnému příteli. Společně tvoří předvoj 

ohromného množství lidí, kteří napříč dějinami přinášeli své bližní k Ježíši, 

aby je mohl fyzicky, emocionálně i duchovně obnovit. Na rozdíl od zástupu 

to jsou jednotlivci s posláním. Nejsou pasivními posluchači. Prokazují 

aktivní víru opravdových učedníků. Jestliže zástup blokuje přístup k Ježíši, 

tak cílem opravdového přátelství je přinášet ke Kristu druhé – i když to 

může být složité.  

Tito neznámí muži z příběhu museli uplatnit svou vynalézavost a 

vytrvalost, aby dostali svého ochrnutého přítele k Ježíši. Pokusit se 

protlačit skrze dav, abychom dosáhli svého cíle, je jedna věc. Udělat menší 

pozdvižení a prorazit střechu je věc druhá.  

Tehdejší střechy v Palestině byly ploché, sloužily jako místo odpočinku a 

jako tepelná izolace před horkem, aby uvnitř domu byla přijatelná teplota. 

Proto měly domy venkovní schodiště, které vedlo na střechu. Samotná 

střecha byla postavena z trámů, které měly mezi sebou mezery zhruba 

devadesát centimetrů. V těchto mezerách byly větve a rákosí pokryté 

zaschlým blátem. Bylo tedy možné ve střeše udělat díru, aniž by se trvale 

poškodila. 

Stejně jako toho moc nevíme o čtyřech mužích, máme málo informací také 

o ochrnutém muži. Je zřejmé, že to musel být chudý muž. Je zmíněno, že 

měl slaměné lože, které bylo typické pro chudší lidi (Rawlinson, s. 26). 

Navíc se zdá, že se muž velmi trápil kvůli své minulosti. To by vysvětlovalo, 

proč se Ježíšova první slova týkala odpuštění mužových hříchů z minulosti. 



Ježíš znal jeho největší obavy a pochybnosti. Ježíš neviděl pouze 

bezmocného ochrnutého muže, viděl člověka, kterého tíží svědomí. 

Mužova provinění mu způsobovala větší muka než jeho fyzické postižení.  

V 6. verši se objevuje další skupina lidí, která se stane v Markově příběhu 

klíčovou. Jak Markův příběh jde ke svému vrcholu, objevují se zákoníci. 

V židovské společnosti byli zákoníci vzdělanou třídou, byli považováni za 

odborníky na Mojžíšův zákon. Nový zákon se o nich občas zmiňuje jako o 

„učitelích zákona“. Později, při Ježíšově zatčení a soudu, hrají hlavní roli 

právě oni (Mk 14,43.53). 

 

Obsazení dramatu v Mk 2,1–12 

 

1. Zástup, který blokoval přístup k Ježíši. 

2. Přátelé, kteří si udělali cestu k Ježíši. 

3. Ochrnutý muž, který byl uzdraven. 

4. Zákoníci, kteří hledali zavinění. 

5. Ježíš, který jednal podle slov zákoníků a zároveň daroval ten 

nejvzácnější dar. 

 

Když Ježíš viděl čtyři muže, jak spouštějí dalšího skrze střechu, je možné, že 

to vzbudilo na jeho tváři úsměv. Kristus velmi pozitivně hodnotil jejich víru. 

Zákoníci se však pravděpodobně neusmívali. Je možné, že při této situaci, 

které příliš nerozuměli, měli podmračený výraz a byli kriticky naladěni.  

Ze čtyř přátel nemocného muže vyzařovala víra, ze zákoníků pak spíše 

pochybnost. V Mk 2,6.7 je zaznamenáno, že „uvažovali ve svých srdcích: 



‚Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný: 

Bůh.‘“ Jejich přístup je tak zaslepil, že neviděli, co se v té přeplněné 

místnosti doopravdy dělo. Zdá se, že jim úplně unikal význam toho 

zázraku. Byli tak posedlí svou pravověrností, že neměli soucit s člověkem 

v nouzi. Byli tak zaměřeni na své tradice, že neviděli duchovní skutečnosti, 

které se před nimi odehrávaly. Viděli a slyšeli pouze to, že Ježíš 

ochrnutému muži odpustil. To jim stačilo. Teď měli proti Ježíši obvinění, 

které v dalších dnech mnohokrát zaznělo. Douglas Hare konstatuje: 

„Obvinění ‚Rouhá se!‘ zde poprvé předznamenává Ježíšovo utrpení; 

obvinění nejvyšších kněží z rouhání bylo důvodem pro Ježíšovo odsouzení 

k smrti (Mk 14,64)“ (Hare, s. 37). 

Samozřejmě není možné od zákoníků očekávat postoj víry. Nepřišli k Ježíši 

s nadějí těch, kteří věří. Náboženští vůdci je nepochybně poslali, aby si 

tohoto samozvaného učitele, který v Galileji způsobil takové pozdvižení, 

proklepli. Už od začátku byla jejich mysl nakloněna ke kritice, ne k víře. 

Jejich přístup je žel v církvi přítomný i o dva tisíce let později. V každém 

církevním shromáždění se vyskytne někdo, kdo rád napadne a zkritizuje 

jakékoliv nové a neotřelé nápady, které mohou porušit zaběhlé tradice a 

obvyklý způsob dělání věcí. Takoví lidé připomínají text na jedné nálepce 

na auto, na níž bylo napsáno: „Ježíši, zachraň mě – od tvých lidí.“ 

Posledním účastníkem dramatu v Mk 2,1–12 byl Ježíš. Věděl, proč zákoníci 

seděli takříkajíc v první řadě a proč sledovali každý jeho pohyb. I přesto, že 

věděl, jak budou zákoníci reagovat, odpustil ochrnutému muži jeho hříchy. 

Je tedy zřejmé, že Ježíšovo odpuštění pro zákoníky znamenalo otevřenou 

výzvu. Nejednalo se ale o bezmyšlenkovitou konfrontaci. Ježíš moc dobře 

rozuměl jejich teologii. Věděl, že považovali nemoc za následek osobního 

hříchu a že se mezi nimi říkalo, že žádný nemocný člověk nemůže být 

uzdraven, dokud mu nebudou odpuštěny všechny jeho hříchy. Zároveň 

věděl o jejich přesvědčení, že hříchy může odpouštět pouze Bůh.  



Ježíšovo odpuštění hříchů bylo tedy prohlášením a zároveň výzvou. 

Přestože zákoníci nahlas nereagovali, Ježíš věděl, o čem přemýšleli. A 

proto pokračoval: „Je snadnější říci ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ 

anebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lože a choď?‘“ (Mk 2,9). Touto otázkou 

zákoníky postavil do těžké situace. Vždyť jakýkoliv podvodník mohl 

koneckonců tvrdit, že odpouští hříchy. Takové tvrzení nemohl nikdo ověřit. 

Ale uzdravení ochrnutého muže bylo prokazatelné. V kontextu Markovy 

druhé kapitoly tak Ježíš odhalil své božství. Kristus byl samozřejmě 

schopen uzdravit člověka, a tak potvrdit svá slova. William Barclay 

konstatuje, že si tím „Ježíš podepsal svůj rozsudek smrti – a moc dobře to 

věděl“ (Barclay, s. 43). A tak Marek přidává do odkrývajícího se dramatu 

Ježíšovy cesty ke kříži další dílek. 

Je důležité v této souvislosti také vyzdvihnout, že Ježíš má stále moc 

odpouštět hříchy. 

 „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že 

nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1J 1,9). 

 „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista 

spravedlivého“ (1J 2,1). 

 „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují 

k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně“ (Žd 7,25). 

 

To je dobrá zpráva o Ježíši.  

 

9. Nemusíš být dobrý, abys mohl být učedníkem 

 

Mk 2,13–17 
13Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. 
14A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a 



řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. – 15Když byl u 

stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho 

celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi , kdo 

ho následovali. 16Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s 

hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s 

celníky a hříšníky?“ 17Ježíš to uslyšel a řekl jim: „Lékaře 

nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat 

spravedlivé, ale hříšníky.“ 

 

Z výše zmíněné pasáže J. C. Ryle vyvozuje, že nikdo není příliš špatný pro 

Kristovo povolání (Ryle, 32). Pokud byl podle Židů ještě někdo horší než 

malomocný, byl to výběrčí daní nebo celník. V židovské literatuře jsou 

„výběrčí daní ve stejné kategorii jako lupiči“ a další pochybní lidé (Schürer, 

sv. 2, 71). V Mišně je napsáno, že pokud se výběrčí daní domu jen dotkl, 

celý dům byl považován za nečistý (m. Chagiga 3:6). Nejen, že Mišna 

zařazuje výběrčí daní do stejné skupiny jako vrahy a lupiče, uvádí také, že 

člověk může výběrčímu daní za jistých okolností beztrestně lhát (m. 

Nedarim 3:4).  

Levi Matouš byl jedním z těchto vyvrhelů. Kdokoliv procházel z Dekapole 

skrze Kafarnaum nebo z území Filipa I. Heroda k severovýchodu od 

Galilejského jezera, musel celníkovi, jakým byl i Levi Matouš, zaplatit.  

Jedním z největších problémů pro lidi bylo, že poplatky nebyly 

standardizované. Výběrčím daní byla pronajímána práva na vybírání cla 

v daných správních oblastech za pevnou roční sazbu. Zisky pro celníky se 

vytvářely tak, že lidem účtovali co největší částky. Rozdíl mezi tím, co 

museli odvést, a získanou částkou šel rovnou do kapsy těchto ne příliš 

čestných mužů (Schürer, 68.69). Také to, že celníci pracovali pro cizí zemi a 

měli za sebou vojáky, kteří by je v případě neshody kryli, postoj lidí vůči 



Levimu a jemu podobným moc nezlepšilo. Místní lidé je vnímali nejen jako 

lupiče a vyděrače, viděli v nich také zrádce.  

To, že v druhé kapitole Marka Ježíš takového člověka povolává, je 

překvapující a možná až šokující. Stejně zarážející je, že ho Levi následoval. 

Vzdal se tím velmi výnosného podnikání. Petr a Jan by se v případě, že by 

se služba Krista nevyvíjela dobře, mohli vrátit k rybářství. To u Matouše 

neplatí. Jakmile se jednou vzdal své pozice, už ji nemohl získat zpátky. Jeho 

krok byl krokem víry. Jeho víra byla založena na potřebě, kterou měl 

v srdci, a na přesvědčení, že to, co Ježíš nabízel, bylo lepší než materiální 

věci, které v minulosti vlastnil.  

Leviho povolání odkrývá důležité ponaučení. Ryle poznamenal, že „tato 

pasáž v Písmu nám představuje, že bychom nikdy neměli lámat hůl nad 

spasením jakéhokoliv člověka. Ten, který Leviho povolal, stále žije a 

projevuje se. Doba zázraků nepominula. Láska k penězům je silná, ale 

Kristovo povolání je silnější“ (Ryle, s. 32). Kristus volá nejen bohaté a 

mocné. Volá chudé, a dokonce i nečestné a zvrácené lidi. Boží milost a 

nabídka spasení jsou neomezené, získat je může každý.  

Levi Matouš, celník, musel být radostí bez sebe, že se stal Ježíšovým 

učedníkem, protože uspořádal velkou oslavu. Řešil však problém, koho má 

pozvat. Jeho výběr byl zúžený, protože vážení Židé nechtěli být v domě 

celníka viděni. Tak Levi udělal jedinou možnou věc: Pozval lidi, kteří byli 

stejní jako on – „celníky a hříšníky“, kteří měli také špatnou pověst (Mk 

2,15). 

„Hříšníci“ je velmi zajímavý výraz, který se může vztahovat k jedné ze dvou 

různých skupin. Jednak to mohli být ti, kteří žili nemorálním životem (vrazi, 

lupiči, cizoložníci…), případně měli hanebnou práci (jako celníci). Mohl ale 

také označovat ty, kteří z perspektivy farizeů nedokázali dodržet zákon 

podle jejich tradic, tedy obyčejné lidi – tzv. „lid země“. Robert Guelich se 

domnívá, že „Ježíš a jeho učedníci spadali podle farizeů do této druhé 

kategorie, a proto by jim jen stěží někdo vytýkal, že jedí se sobě podobný 



lidmi. Výraz ‚hříšníci‘ zde tedy spíše odkazuje na lidi se špatnou morální 

pověstí“ (Guelich, 102). 

Zákoníci z farizejské strany byli rozlícení a znechucení, že Ježíš s účastí na 

této oslavě souhlasil. To však není nic překvapujícího. Stejně tak není 

zvláštní, že Ježíš, který tvrdil, že přišel, „aby hledal a spasil, co zahynulo“ (L 

19,10), na tuto hostinu šel. Vždyť pro něj tito lidé představovali cílovou 

skupinu posluchačů. Překvapující je však to, že na večeři, která byla 

uspořádána na počest náboženského vůdce, přišlo tolik celníků a hříšníků. 

A. B. Bruce poznamenává, že je vskutku zajímavé, že se v okolí tak „velké 

množství těchto lidí začalo zajímat o Ježíše a následovali ho“ (A. B. Bruce, 

Kata Markon, 353). 

Možná to však není tak zvláštní, jak to zprvu vypadá. Paradoxem lidí, kteří 

jsou mravně „dobří“, je, že mají sklon spoléhat na své vlastní zásluhy a 

nepotřebují žádného Spasitele. Dobře vědí, že jsou lepší než ostatní lidé. 

Charakterizuje je značná pýcha, která ovlivňuje jejich povýšený přístup 

k těm, kteří nejsou tak dobří jako oni. V knize Perly Moudrosti Ellen 

Whiteová napsala, že „pýcha a nadřazenost je ze všech hříchů nejhůře 

léčitelná a téměř beznadějná“ (Whiteová, Perly moudrosti, 77). Pokud je 

člověk přesvědčen o tom, že je „dobrý“ a lepší než ostatní, tak vlastně už 

nic nepotřebuje. Naproti tomu si celníci, hříšníci či prostitutky 

uvědomovali, jak na tom doopravdy jsou. Toužili být Ježíši nablízku a 

s radostí mu naslouchali, protože vnímali, že Ježíš nabízí očištění, které tak 

moc potřebovali.  

Je smutné, že si mnoho věřících z textu zaznamenaného v Mk 2,13–17 nic 

nevzalo. Dívají se skrze své posvěcené prsty na ty, kteří nejsou tak dobří 

jako oni. Jednoho z takových jsem potkal. Byl tak duchovně nesnesitelný, 

že jsem mu nakonec řekl, že jestli je Bůh stejný jako on, tak v nebi snad ani 

nechci být. Dobrou zprávou však je, že Bůh není jako tito rigidní, 

svatouškovští a bezchybní členové církve. Ne! Bůh je jako Ježíš, jenž se 



přátelil s celníky a hříšníky a kterého více zajímaly potřeby lidí než přísná 

tradiční ortodoxie.  

Je však potřeba zdůraznit, že se z Ježíše nestal hříšník. Díky svému 

otevřenému přístupu ale hříšníky dokázal oslovit tak, že se s ním cítili 

příjemně a měli touhu přijmout jeho zprávu o záchraně. 

Tak tomu bylo i s Matoušem. Nezůstal Levi celníkem. Ježíš ho od této 

práce povolal jinam. Po rozhodnutí, že bude následovat Ježíše, mohl 

Kristus změnit celý jeho život. Zatímco by si kdysi, jak se dnes říká, „nechal 

pro korunu koleno vrtat“, po obrácení by pro šíření radostné zprávy byl 

schopen udělat cokoliv. Tento učedník se stal příkladem člověka, jehož 

život byl proměněn (Ř 12,2). Ježíš chce takto proměnit život každého z nás.  

Farizeové to žel nepochopili. Proto zůstalo u jejich otázek: „Jak to, že jí 

s celníky a hříšníky?“ (Mk 2,16). Ježíš jim moudře odpověděl: „Lékaře 

nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale 

hříšníky“ (Mk 2,17). 

V Ježíšově odpovědi je něco, co bychom mohli popsat jako špetku 

posvěceného sarkasmu. Stejným způsobem odpovídá i v L 15,7, kde říká, 

že „v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než 

nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují“. V této 

pasáži také mluvil proti farizeům a zákoníkům, kteří reptali a stěžovali si, že 

„přijímá hříšníky a jí s nimi“ (L 15,1.2). 

Základním faktem však je, že spravedliví lidé a lidé, kteří nepotřebují 

pokání, neexistují. Farizeové to věděli, protože Starý zákon opakovaně učil, 

že se „všichni zpronevěřili, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého 

neudělá, naprosto nikdo“ (Ž 14,3). Bývalý farizeus Pavel tento a dalších pět 

textů cituje v Ř 3,10–18, kde zdůrazňuje, že židovské Písmo nepochybně 

učí, že „všichni [jak Židé, tak pohané] zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ 

(Ř 3,23; Knight, 71–74.83). 



Pokud si tedy čtenář pasáž z Mk 2,13–17 přečte v kontextu Starého 

zákona, Ježíš farizeům připomíná, že zkažení jsou všichni. Všichni potřebují 

jeho uzdravení a povolání – dokonce i farizeové. Za toto učení nakonec 

Ježíš zaplatil nejvyšší možnou cenu. Jedno z poselství Markova evangelia 

připomíná, že není nic horšího než povýšený a nesebekritický křesťan. 

Právě takový člověk totiž může ukřižovat samotného Pána, který jej přišel 

zachránit.  

A jaké je hlavní poselství Mk 2,13–17? Je to jednoduché. Nemusíme být 

dobří, abychom mohli být učedníky, ale musíme poslechnout Kristovo 

povolání, odpovědět mu a nechat ho, aby proměnil náš život tak, jako to 

udělal u Matouše.  

 

10. Znát konec už od začátku 
 

Mk 2,18–22 

18Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali 

se: „Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale 

tvoji učedníci se nepostí?“ 19Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na 

svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi 

sebou, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy od nich 

bude ženich vzat; potom, v ten den, se budou postit. 21Nikdo 

nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten 

přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. 
22A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno 

roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do 

nových měchů!“ 

 



V druhé Markově kapitole se opakovaně objevuje výraz „proč“ či „jak to“. 

Poprvé se s ním setkáváme v 7. verši v kontextu odpuštění hříchů. Poté se 

znovu objevuje v 16. verši, kde farizeové řeší stolování s pochybnými lidmi, 

a dále se vyskytuje v 18. verši v souvislosti s půstem. Naposled je použit 

ve 24. verši v diskuzi ohledně soboty.  

Nad prvním „proč“ Ježíšovi odpůrci uvažovali jen v duchu. Podruhé se na 

Ježíšovo počínání ptali učedníků, v třetím a čtvrtém případě se zase ptali 

Ježíše na jeho učedníky. 

I když byla tato „proč“ a „jak to“ pokaždé adresována někomu jinému, 

přesto mají něco společného. (1) Všechna kritizovala Ježíše. (2) Poslední tři 

použití „proč“ a „jak to“ měla Ježíše a jeho učedníky rozdělit a (3) všechna 

se týkala náboženských tradic nebo interpretací, které Ježíš napadl. 

 

Čtyři „Proč?“ 

1. „Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li 

jediný: Bůh.“ (Mk 2,7; ČSP) 

2. „Proč jí s celníky a hříšníky?“ (Mk 2,16; překlad autora) 

3. „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se 

nepostí?“ (Mk 2,18; ČSP) 

4. „Podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí?“ (Mk 2,14; ČSP) 

 

 

To, že se všechna čtyři „Proč?“ objevují ve stejné kapitole, není náhoda. 

Nejedná se o chronologické řazení, jde spíše o to, že Marek chce poukázat 

na narůstající napětí mezi Ježíšem a náboženskými vůdci. Napětí vrcholí 



v Markovi 3,6: „Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány 

umlouvali, že ho zahubí.“ 

V tomto bodě Marek dokončil první cyklus událostí, který obsahoval 

Ježíšovo učení. V první a druhé kapitole Ježíše představil (Mk 1,1–20), 

uvedl ho jako učitele a léčitele s velkou mocí (Mk 1,21–45) a ukázal na 

rostoucí opozici, která nakonec zapříčiní jeho smrt (Mk 2,1–3,6). Následně 

Marek představí druhou sérii událostí, kde Ježíš učí a uzdravuje (Mk 3,7–

5,43), a která vyvrcholí dalším zavržením (Mk 6,1–6).  

Marek, vedený Duchem svatým, je výborný spisovatel. Krok za krokem 

otevírá čtenářům nové výhledy, aby mohli vidět jak vítězství, tak 

problémy, které postavy v evangelijním příběhu prožívaly. První čtenáři, 

kteří žili v Římské říši, se mohli bezpochyby s příběhem ztotožnit, protože 

ve svých životech prožívali ta samá vítězství a problémy. Stále víc ale také 

poznávali, že Ten, kterého následují, má moc, touhu a schopnost jim 

v každé situaci pomoci. Markovo evangelium je víc než jen příběh. Je to 

také „učebnice“, která je určena nejen pro římské učedníky v nesnázích. Je 

to kniha, která má a bude mít v životech křesťanů pevné místo a hluboký 

význam až do konce dějin.  

V Mk 2,18–22 je jasně představeno, že sloužíme Kristu, který již od začátku 

věděl, jakým směrem se budou události v jeho životě ubírat. Na začátku 

textu je položena otázka, proč se Ježíšovi učedníci nepostí, stejně jako to 

dělají učedníci farizeů a Jana Křtitele. 

Půst byl v judaismu v prvním století důležitým tématem. I když Starý zákon 

nařizoval jen jeden půst za rok při Dni smíření, v poexilním období lidé 

dodržovali nejméně čtyři půsty (Za 8,19). Ovšem farizeové šli ještě dál a 

někteří se postili i každé pondělí a čtvrtek (L 18,12). 

Janovi učedníci si zase do jisté míry zachovali Janovy přísné stravovací 

návyky (Mk 1,6), které zjevně zahrnovaly i půst. Je třeba zmínit, že poté, co 

Ježíš začal kázat, se Janovi učedníci rozdělili. Například Ondřej a Jan, syn 



Zebedeův, přešli k Ježíši (J 1,35–42), zatímco ostatní dále následovali 

Janovo učení i po tom, co byl Herodem uvězněn (Mk 6,29; Mt 11,2.3). 

Podle knihy Skutky apoštolů byli jasně odlišenou skupinou po několik let 

(Sk 18,25; 19,1–7). Kdyby Jana pozorně poslouchali, je pravděpodobné, že 

by Ježíše následovali všichni. Ale protože je lidská přirozenost taková, jaká 

je, není pro nás jednoduché oprostit se od našich předsudků a vzdát se 

špatných návyků.  

V každém případě mělo Ježíšovo učení dalekosáhlejší význam než Janovo. 

Jan kázal pokání, ale Ježíš šel dál a nastínil podobu svého království.  

Židům šlo v Mk 2,18–22 o půst, Ježíš však tuto problematiku posouvá a 

rozšiřuje. Kristus vnímal jejich otázky jako příležitost k několika důležitým 

prohlášením. První z nich je ukryto v jeho protiotázce: „Mohou se hosté na 

svatbě postit, když je ženich s nimi?“ (Mk 2,19). Ženicha očividně 

ztotožňoval sám se sebou. Je však třeba poznamenat, že toto tvrzení není 

mesiášským vyjádřením. Ve Starém zákoně není spojován Mesiáš 

s obrazem ženicha.  

Ježíšovo vyjádření o tom, že je ženich, je ve skutečnosti mnohem 

významnějším tvrzením. Starý zákon totiž opakovaně označoval Boha za 

ženicha Izraele. Když Bůh mluví o obnovení Izraele, říká svému lidu: „Budeš 

ke mně volat ‚Můj muži‘, … zasnoubím si tě navěky“ (Oz 2,18.21; Iz 61,10; 

62,4.5). Při Ježíšově narážce, že je ženichem, si mohl pozorný posluchač 

všimnout, že prohlašuje, že není nikým menším než Hospodinem, Bohem 

Starého zákona.  

Pro čtenáře Markova evangelia ale toto tvrzení není nové. Marek 

představil, kým Ježíš je, už v prvním verši. Zmiňuje ho také nepřímo pasáž 

z Izajáše o předchůdci v Mk 1,2, v 11. verši to potvrdil Otcův hlas, démon 

ho odhalil ve verši 24. a Ježíš v podstatě prohlásil, že je Bohem, když si 

nárokoval božské právo odpouštět hříchy (Mk 2,1–12). Takže narážka na 

ženicha neobsahuje nic nového, pouze posiluje jednu z hlavních myšlenek 

knihy.  



Marek čtenářům stále připomíná klíčové učení – že Ježíš Nazaretský je 

Bohem v lidském těle. To je čtenáři jasné. Jasné to ale nebylo učedníkům, 

kteří to poznali až v Mk 8,29. Náboženští představitelé tuto skutečnost 

nepřijali a popírali ji až do konce Markova evangelia, kde nakonec Ježíše 

obviní z rouhání a nechají ho přibít kříž.  

I když Ježíšovo tvrzení, že je Bůh, není v Markovi novou skutečností, přece 

jen obsahuje nový prvek. V Mk 2,20 je zaznamenáno, že „od nich bude 

ženich vzat“. Zde Ježíš poprvé naznačuje, jaká bude jeho budoucnost. 

Přímo nevysvětluje, co to znamená, že bude „vzat“, ale později se bude k 

této důležité myšlence vracet, když svým učedníkům řekne, že bude 

ukřižován (Mk 8,31; 9,31; 10,33). 

Ježíš tedy ví, kdo je, a také si je vědom toho, jaká bude jeho budoucnost. 

Marek pečlivě popisuje Ježíšův rostoucí konflikt s náboženskými 

představiteli a jejich vzájemnou interakci, která vygraduje v posledním 

střetu. 

Dvě krátká podobenství v Mk 2,21.22 ukazují, že si Ježíš byl vědom toho, 

že mnoho z jeho učení bylo pro tradiční Židy nové a urážlivé.  

Uvědomoval si také, že jeho nové myšlenky do tradičního židovského 

myšlení nezapadnou. Věděl, že jeho radikální myšlenky budou připomínat 

kvašení nového vína a povedou k rozdělení od přísné židovské tradice. 

Jeho učení do obvyklého způsobu dělání věcí a tradičních myšlenkových 

rámců nezapadlo a ani zapadat nemohlo. Jednalo se o dvě neslučitelné 

záležitosti, jejichž kombinace by vedla ke zničení starého způsobu. Držet se 

přísných náboženských tradic nebylo třeba, bylo ale nutné mít nový 

způsob jednání a myšlení, který Ježíš představil jako „nové měchy“.  

Když Ježíš přijde do našeho života, nesmí to vypadat, jako když se přišije 

nová záplata na staré šaty nebo jako nalévání nového vína do starých 

měchů (Mk 2,21.22). Takhle to nikdy fungovat nebude. Stát se Kristovým 

učedníkem vyžaduje celkovou změnu způsobu našeho myšlení a života. 



Ježíšova filozofie a způsob života není částečnou změnou, ale celkovou 

proměnou. Avšak právě tuto proměnu mají farizeové problém přijmout. 

Ježíš v Markově evangeliu často proti přísným a tvrdým tradicím bojuje. 

Žel tradice a zvyky nakonec pohltí všechna náboženská hnutí, z kterých se 

pak stanou muzea, místo toho, aby byla důležitými hnacími motory pro 

přítomnost a budoucnost.  

Ray Stedman tuto myšlenku zachytil, když varoval své čtenáře, aby si dali 

pozor na „past zvanou tradice. Přístup, který říká: ‚Takto jsme to dělali 

vždycky‘, je smrtelný pro živý a dobrodružný vztah jak s Bohem, tak s 

ostatními lidmi. Když Ježíš žil zde na zemi, bojoval proti přísným a 

omezujícím tradicím. I my dnes – jako jeho následovníci – musíme bojovat 

proti přísným a omezujícím tradicím, které nás svazují v našich životech a 

našich sborech. Musíme se stát mírnými podvratnými živly, které budou 

vždy bojovat proti tradicím, které by nám mohly bránit v opravdovém 

živém vztahu s Bohem a s druhými lidmi“ (Stedman, Servant Who Rules, 

88). 

 

11. Ježíš je Pánem soboty 

 

 

Mk 2,23–3,6 

23Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali 

cestou mnout zrní z klasů. 24Farizeové mu řekli: „Jak to, že 

dělají v sobotu, co se nesmí!“ 25Odpověděl jim: „Nikdy jste 

nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, 

kdo byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vešel do domu 

Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě 

kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?“ 27A řekl jim: „Sobota je 



učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28Proto je Syn 

člověka pánem i nad sobotou.“  

1Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. 
2Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. 3On 

řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď 

doprostřed!“ 4Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat 

dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli. 5Tu se 

po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a 

řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla 

zase zdravá. 6Když farizeové vyšli, hned se proti němu s 

herodiány umlouvali, že ho zahubí. 

 

Autor evangelia už od Mk 1,40 představuje několik událostí, ve kterých 

Ježíš opakovaně zpochybňoval určité výklady zákona. V Mk 1,41 se dotkl 

malomocného, v Mk 2,1–12 si nárokoval božskou výsadu odpouštět 

hříchy, v Mk 2,15.16 se přátelil a jedl s celníky a hříšníky a v Mk 2,18–20 

zpochybnil přístup farizeů k půstu. Ve třech ze čtyř situací se jednalo o to, 

že lidská potřeba je důležitější než potřeba tradice, obřadních norem a 

dodržování zvyků. Tento střet či zápas pokračuje ve dvou malých příbězích 

o sobotě v Mk 2,23–3,6. Příběh vrcholí v Mk 3,6, kde se farizeové spojí 

s herodiány a rozhodnou se Ježíše zabít. Tyto dva příběhy o sobotě opět 

zdůrazňují, že lidská potřeba stojí nad náboženskými rituály.  

V prvním příběhu se Ježíš s učedníky procházeli obilím. Někteří z nich 

sbírali klasy a mnuli zrno mezi dlaněmi, aby ho oddělili od plev. Viděli je 

farizeové, kteří po Ježíšovi chtěli, aby se k tomuto porušení zákona vyjádřil. 

Dnes by nás jako první napadlo, že byli znepokojeni, protože si učedníci 

brali obilí, které jim nepatřilo. Prostě proto, že kradli. O to ale nešlo. Když 

po cestě okolo pole sbírali a jedli obilí, dělali ve skutečnosti to, co jim 



Mojžíšův zákon dovoloval. V Dt 23,26 je napsáno, že sousedovo obilí 

nebylo dovoleno žnout srpem, sbírat rukou ale ano.  

Problémem nebylo sbírání obilí, ale sbírání obilí v sobotu. To totiž podle 

farizeů znamenalo sklízení. Tato činnost byla v sobotu definována jako 

práce – a práce v sobotu samozřejmě znamenala hřích. Učedníci však obilí 

nejen „sklízeli“, ale mnutím mezi dlaněmi jej také „mlátili“. A mlácení obilí 

bylo v sobotu zakázáno. Samozřejmě mohli farizeové učedníky obvinit také 

z cestování. Podle tradice se za cestu a porušení soboty považovalo, když 

člověk ušel více než 1999 kroků. Nicméně se zdá, že farizeové naráželi na 

sklízení a mlácení obilí, jelikož se jejich obvinění vztahovalo na učedníky, 

kteří obilí jedli, a ne na Ježíše, který s nimi očividně cestoval.  

Farizeové možná čekali, že Ježíš tuto nedovolenou činnost okamžitě 

zastaví, i když měli pochybnosti, že to udělá. K jejich překvapení je však 

Ježíš porazil jejich vlastními zbraněmi, když je odkázal na příběh z 1S 21,1–

6. David tehdy prchal, aby si zachránil život, a přišel do stanu setkávání 

v Nóbu a požadoval jídlo od Achímeleka (ne Abiatara, Achímelekova syna 

[1S 22,20], jak uvádí Marek). Achímelek ale neměl nic kromě svatého 

chleba, který ležel týden v posvátném stanu setkávání před Pánem. Bůh 

skrze Mojžíše přesně ustanovil, že svatý chléb posvěcený Bohu mohou jíst 

pouze kněží. Přesto si David chléb vzal a jedl – a tím porušil zákon.  

R. T. France správně podotýká, že nám „hned nedochází“, proč Ježíš 

vyprávěl zrovna tento příběh (France, Mark, 145). Jako nejvíce 

pravděpodobné, proč si Ježíš vybral tuto ilustraci, se jeví, že tím chtěl 

ukázat na situace v Bibli, v nichž jsou upřednostněny lidské potřeby nad 

Mojžíšovým zákonem. France ale připomíná, že „porušení zákona v 

minulosti nemůže být ospravedlněním pro jeho další porušování“. David 

porušil zákon, když dal svým hladovějícím mužům posvátné chleby. Toto 

se dá stěží srovnávat s učedníky, kteří měli pouze hlad.  

France tvrdí, že zásadním tématem této ilustrace nebylo ospravedlnění 

konkrétního jednání jeho učedníků. „Jak napovídají verše 27 a 28, šlo o to, 



jestli měl Ježíš jako Pán nad sobotou právo zrušit tradiční chápání. Ježíš 

tento příběh použil ne kvůli tomu, co David udělal, ale spíš proto, že to 

udělal David. Jakkoliv nezákonné Davidovo jednání bylo, Písmo jej očividně 

schvaluje. Z logiky Ježíšova argumentu tudíž plyne skrytý nárok na 

přinejmenším stejnou autoritu a moc, jakou měl David“ (France, Mark, 

145). 

Po ilustraci s Davidem následuje výrok, který má dvě části.  

(1) „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ (Mk 2,27) 

(2) „Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Mk 2,28) 

V prvním výroku je základní pravda, na které stojí každé opravdové 

náboženství. Náboženství se má více soustředit na lidské potřeby než na 

tradice a rituály. Ježíš v souvislosti se sobotou říká, že je zde proto, aby 

uspokojovala potřeby lidí. William Barclay napsal: „Člověk byl stvořen ještě 

před tím, než Bůh ustanovil sobotu. Člověk nebyl stvořen, aby se stal obětí 

a otrokem pravidel a norem, které se týkají soboty; tato pravidla a normy 

byly na začátku dány proto, aby měl člověk plnější a kvalitnější život“ 

(Barclay, Mark, 58). Sobota je zde tedy proto, abychom měli lepší život.  

G. A. Chadwick píše, že Ježíš v tomto textu „neříká nic o zrušení dne 

odpočinku. Naopak jasně prohlašuje, že sobota není jen židovským 

nařízením, ale je určena univerzálně pro všechny lidi“ (Chadwick, 69). 

Zajímavé jsou i poznámky J. D. Jonese, který je přesvědčen, že z Mk 2,23–

28 vyplývá, že „Ježíš sobotu dodržoval, ne ji porušoval. Ježíšovy konflikty 

s farizeji, které jsou zaznamenané v těchto příbězích, neobsahují žádný 

náznak toho, že by Ježíš odmítal ustanovení soboty nebo by chtěl den 

odpočinku narušit. Svěcení soboty bylo jedním z Božích přikázání, k jehož 

dodržování Kristus vybízel. Ježíš protestoval proti znehodnocení soboty. 

Bojoval proti překroucení přikázání o sobotě, které bylo původně 



zamýšleno jako požehnání, ale postupně se z něho stalo bolestivé 

břemeno“ (Jones, sv. 1, 76). 

Ježíšova slova, že je „Syn člověka pánem i nad sobotou“, jsou dalším z jeho 

konfrontačních prohlášení. Židé moc dobře věděli, že sobotu ustanovil Bůh 

(Gn 2,3). A také velmi dobře zaslechli, že když se Ježíš označil za Pána 

soboty, znovu si tím nárokoval božství.  

 V Mk 3,1–6 přichází další spor o sobotu. Když Ježíš vstoupil do synagogy, 

nacházel se tam i muž s odumřelou rukou. Farizeové, jak už bylo jejich 

zvykem, čekali, jestli Ježíš tohoto muže uzdraví – a poruší tak zákon. 

Kristus viděl potřebného muže, ale také své kritiky. V synagogách byla 

přední místa rezervovaná pro hodnostáře, jakými byli farizeové. Farizeové 

neměli problém s lékařskou péčí a uzdravováním v sobotu, pokud by šlo o 

život člověka. Muž s ochromenou rukou ale očividně do této kategorie 

nespadal. Toto postižení už nějakou dobu měl a jeho uzdravení mohlo den 

nebo dva počkat.  

Ježíš však z této situace udělal precedenční případ. Zavolal muže dopředu, 

aby ho každý viděl, a zeptal se farizeů, jestli je konání dobra nebo zla 

v sobotu povoleno (Mk 3,4). Tato otázka dostala farizeje do úzkých. 

Nebylo možné říci, že dělat zlo je přípustné. Nebyla tedy jiná možnost, než 

odpovědět, že činit dobro je v souladu se zákonem. A nebylo uzdravení 

člověka projevem dobra?  

Ježíšova první otázka dostala farizeje do obtížné situace. Ježíšova druhá 

otázka je však komplikovanější. „Je dovoleno … život zachránit, či utratit?“ 

Zabíjel snad v tomto příběhu někdo někoho? Vždyť šlo jen o uzdravení 

ruky. Ježíš však znovu naznačuje, jak rozumí lidskému srdci (J 2,25). V tu 

chvíli začali farizeové konstruovat plán, jak ho zabít. Ježíš sice podle názoru 

farizeů porušil tradici svěcení soboty, farizeové ale v sobotu plánovali jeho 

vraždu. Není divu, že farizeové na Ježíšovy otázky neodpověděli.  



Marek dále popisuje, že tak překroucené náboženství Ježíše rozhněvalo. 

Nemocného muže před všemi uzdravil.  

Farizeové odešli a začali s herodiány vyjednávat, jak Ježíše zničit. To je 

paradoxní situace. Ti samí farizeové, kteří zachovávali své tradice tak 

striktně, že Ježíše chtěli dokonce usmrtit za to, že je porušil, byli ochotni 

svou vlastní tradici překročit a spojit se s herodiány, kterými pohrdali pro 

jejich náboženskou vlažnost a spolupráci s Římany. Společný nepřítel ale 

může vytvořit prazvláštní spojenectví. Podle Marka spojení nábožensky 

laděných farizeů a sekulárních herodiánů ukazuje na „rozsah a velikost 

opozice, která proti Ježíši a jeho autoritě stála“ (Anderson, 114). Nakonec 

mohla zvítězit buď autorita Ježíše, nebo farizeů. Ježíš se nacházel v 

kolizním kurzu s čelními představiteli jeho doby. 

 

12. Přitáhl dav, ale vybral jen pár 

 

Mk 3,7–19 

7Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství 

lidí z Galileje; ale i z Judska, 8Jeruzaléma, Idumeje, ze 

Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké 

množství, když slyšeli, co všechno činí. 9Požádal učedníky, ať 

pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10Mnohé 

totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, 

aby se ho dotkli. 11A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali 

před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 12On však jim 

přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. 13Vystoupil na horu 

a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k  němu. 14Ustanovil 

jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat 15a aby měli 

moc vymítat zlé duchy. 16Ustanovil těchto dvanáct: Petra – 



toto jméno dal Šimonovi – 17Jakuba Zebedeova a jeho bratra 

Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘, 
18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba 

Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Iškariotského 

Jidáše, který ho pak zradil.  

 

Ježíš se dostal do kritického bodu. Pokud se chtěl vyhnout smrtící kolizi 

s náboženskými představiteli, bylo pro něj lepší se od synagog na chvíli 

vzdálit. 

A přesně to udělal. Marek říká, že se „svými učedníky se uchýlil k moři“ 

(Mk 3,7). Nepochybně se jednalo o Galilejské jezero. Ježíš se nestáhl ze 

strachu. Již předtím v několika sporech ukázal svoji nebojácnost. Důvodem 

spíše bylo, že měl dobrý úsudek. Pokud nechtěl vyvolat krizi dříve, než byli 

on a jeho učedníci připraveni, obezřetnost byla tím nejlepším řešením. Jan 

to trefně popsal: „ Neboť ještě nepřišla jeho hodina“ (J 7,30). 

Je škoda, že někteří Kristovi následovníci ještě princip o dobrém úsudku 

úplně nepochopili. Bojují za každou maličkost, a vytvářejí tak neshody ve 

sborech i svých domovech. Jako křesťané bychom si měli brát příklad 

z Kristova života ve všech směrech, 

dokonce i z jeho pasivního postoje. Je potřebné velmi dobře vážit, kdy je 

čas stáhnout se, a kdy čas postoupit vpřed.  

Městům a synagogám se Ježíš vyhnout mohl, nemohl ale uniknout 

zástupům (Mk 3,7.8). Zvědaví a doufající lidé ho všude obklopovali. 

Jednalo se o různorodý zástup. Galilea, Judsko a Jeruzalém byly převážně 

židovskými oblastmi, zatímco Týr a Sidón byly téměř úplně oblastmi 

pohanskými. Edómští byli něco mezi a ještě tu byla smíšená populace 

Jordánských, ve které byli Židé i pohané. Ježíš se tak stal slavnějším 

kazatelem než Jan Křtitel. Podle Mk 1,5 byli Janovi následovníci totiž 



převážně z oblasti Jeruzaléma a Judeje. Zástup se na Ježíše tlačil tak silně, 

že nechal vedle sebe pro případ úniku přistavit loď. V Mk 3,10 je zmíněno, 

že se Ježíš kvůli uzdravování dostal do zvláštního nebezpečí – „nemocní 

lidé totiž nečekali, až se jich dotkne Ježíš sám, ale hrnuli se, aby se dotkli 

oni jeho“ (Barclay, Mark, 65.66).  

Nečistí duchové podle Mk 3,11 oznamovali, že je Ježíš Synem Božím. 

Udělali to ostatně už předtím v Mk 1,24 a chtěli to udělat i v Mk 1,34. 

Ježíše tedy zatím – až na Boha Otce v Mk 1,11 – rozpoznali jako Syna 

Božího jen nečistí duchové. Identifikace Ježíše jako Božího Syna je jedním 

z klíčových prvků Markova evangelia. Přesto Ježíš opakovaně nečistým 

duchům zakazuje, aby prozrazovali tuto zásadní pravdu (Mk 3,12). Proč? 

Protože ještě nepřišel jeho čas. Kristus potřeboval čas a příležitost své 

následovníky (a pokud možno i ostatní) naučit, že jeho mesiášství spočívá v 

utrpení a službě. To je skutečnost, která byla v úplném rozporu s 

tehdejší obecně rozšířenou představou o mesiášství. Lidé očekávali krále, 

který bude v čele mocné armády dobývat svět. Bylo důležité, aby měl Ježíš 

čas své následovníky připravit, aby díky fámám nevzniklo úsilí korunovat 

ho za krále, což by vedlo k pohromě. Málem se to již jednou stalo, jak je 

zaznamenáno v J 6,15. Ve Sk 5,36.37 je popsáno několik takových případů, 

které nakonec vyústily v letech 66–70 ve zničení Jeruzaléma. Římané 

revoltu v Ježíšově době nepřehlédli, stejně jako ji nepřehlédli o pár desítek 

let později. Bylo tedy nezbytně nutné, aby nečistí duchové mlčeli.  

V Markovi 3,13–19 však přichází změna. Ježíš vybírá dvanáct učedníků, 

kteří budou mluvit za něj. Nebyli to první učedníci, které povolal. Na 

Ježíšovu výzvu odpověděli čtyři rybáři (Šimon, Ondřej, Jakub a Jan; Mk 

1,16–20) a také celník Levi Matouš (Mk 2,14). Nyní ale nastala chvíle pro 

formální vybrání učedníků. Ježíš musel vybrat několik učedníků z jeho 

přímých následovníků, aby je mohl naučit vést jeho hnutí, až s nimi 

nebude.  



Nevíme, kolik následovníků Ježíš v čase své služby měl. Ve Sk 1,22.23 je ale 

zmíněno jméno Josefa zvaného Barsabas a Matěje, který – i když Ježíše 

následoval od jeho křtu až po vzkříšení – nepatřil do skupiny formálně 

zvolených učedníků. 

Ježíš vybral 12 učedníků – stejně jako bylo kmenů v Izraeli. Vybráním 

dvanácti učedníků dal Ježíš najevo, že požehnání, které bylo všem 

národům zaslíbeno skrze Abrahama v Gn 22,17.18 a 26,4, bude trvat i 

nadále a bude se týkat i jeho následovníků – nového Izraele.  

Je zajímavé, že Ježíš povolal své učedníky. To nebyl u židovských učitelů 

úplně obvyklý způsob. Rabíni si nevybírali učedníky, ale učedníci si vybírali 

rabíny. Je to podobné, jako když si dnes student vysoké školy vybírá téma 

své bakalářské nebo diplomové práce podle profesora, u kterého by chtěl 

práci psát. Ježíš ale přebírá iniciativu. Stejně jako Kristus povolal své první 

učedníky, zve muže a ženy i dnes, aby se podíleli na jeho díle.  

A proč Ježíš povolal dvanáct učedníků? V Mk 3,14.15 jsou obsaženy tři 

důvody: 

1. „Aby byli s ním.“ 

2. „Aby je posílal kázat.“ 

3. „Aby měli moc vymítat zlé duchy.“ 

Tyto verše vysvětlují rozdíl mezi učedníkem a apoštolem. Řecké slovo pro 

učedníka „mathétés“ znamená „ten, který přijímá instrukce od druhého“, 

„žák“ nebo „učeň“ (Danker, 609), zatímco výraz pro apoštola „apostolos“ 

znamená „ten, který je vyslán“. Dvanáct učedníků mělo být Ježíši nablízku, 

aby jim mohl dávat instrukce. Většina Markova evangelia je zaměřena 

právě na tuto průpravu. Ježíš učedníky začal vysílat (apostellein) kázat a 

vymítat zlé duchy až poté, co je dostatečně připravil na jejich první úkol, 

kde pracovali samostatně (Mk 6,7–13). Zážitky a selhání z této mise tvořily 

rámec jejich dalšího vyučování.  



Tento způsob Bůh používá i o dva tisíce let později. Bůh nejdříve lidi 

povolává do služby. Poté využije vzdělávací instituce, které skrze své lidi 

založil pro přípravu (vyučování) mužů a žen, aby v jeho moci mohli jít, 

kázat a uzdravovat lidi do všech končin země.  

Těch dvanáct mužů, kteří byli povoláni, aby se stali Ježíšovými učedníky, to 

nebyli zrovna nejvhodnější kandidáti na budoucí představitele světové 

církve. Neměli to, co bychom dnes nazvali jako společenské a církevní 

vazby, řádné vzdělání na semináři, někteří z nich, například Petr, Jakub a 

Jan, byli někdy docela hrubí a nekultivovaní. Takové lidi bychom možná 

spíše zařadili mezi dělníky, a ne kazatele. Ježíš je však viděl jinak. 

Rozpoznal skryté vlastnosti, které mohl rozvinout.  

 

Nejdříve učednictví, potom apoštolství 

„Ježíš vyvolil dvanáct učedníků, aby byli s ním, a teprve potom je vyslal 

s mocí hlásat radostnou zprávu. Mnoho lidí by si přálo mít moc Petra 

nebo Jana, aniž by nejdřív prošli školou učednictví. Dvanáct učedníků 

potřebovalo instrukce, vedení, praxi a především čas dozrát. Musíme být 

ochotni obětovat nějaký čas ve škole u Mistra, než vyrazíme konat jeho 

dílo mezi lidi“ (Barton, 81). 

 

Seznam učedníků je velmi zajímavý. O některých z nich – například o 

Bartolomějovi, Jakubovi synu Alfeovu, Tadeášovi a Šimonovi Kananejském 

– se už nic víc v Písmu nedozvíme. Ježíš dal některým z učedníků 

přezdívku. Petra nazval „skálou“ („Petros“ v řečtině a „Kefa“ v 

aramejštině). Je paradoxní, že Petr byl ve zbytku Markova evangelia vším, 

jen ne pevnou skálou. Vlastnosti podobné skále začal ale vykazovat už 

v prvních kapitolách knihy Skutky apoštolů po Letnicích. Janovi a Jakubovi 

Ježíš říkal „synové hromu“ (Mk 3,17), čímž pravděpodobně narážel na to, 



že byli vznětliví. Jedním z formujících důsledků Ježíšova „učednického 

vzdělávání“ bylo, že se z Jana, syna hromu, stal milující učedník a 

z měkkého Petra pevná skála. 

Mezi učedníky však nacházíme různé osobnosti. Matouš a Marek zmiňují 

Šimona Kananejského, Lukáš ho označuje za Zélótu (horlivce). Obě tato 

pojmenování jsou si v podstatě rovna, protože naznačují, že Šimon horlivě 

sloužil Bohu. Je však těžké představit si, jak Šimon Kananejský vycházel 

v jedné skupině s celníkem Matoušem. Zélóti totiž věřili, že je Bůh „povolal 

ke svaté válce proti ‚mocnostem temnoty‘“ (Russel, s. 38). Takže bylo 

pravděpodobnější, že Zélóta Šimon do kolaborujícího celníka spíše vrazí 

nůž, než aby se s ním bratřil. Kristova proměňující moc má ale takovou sílu, 

že Ježíš do své malé skupinky následovníků mohl klidně přijmout i tuto 

velmi třaskavou kombinaci.  

Dále byl mezi učedníky Jidáš Iškariotský. U Marka je připomenuto, že je to 

ten, „který ho pak zradil“ (Mk 3,19). Evangelista tak připomíná, že kříž není 

nikdy příliš vzdálený. Jidáš nám tak připomíná, že Kristova církev nebyla 

nikdy dokonalá. V církvi byli „Jidášové“ vždy. Bůh však církev neopouští. 

Pracuje s ní i navzdory její slabosti a nedokonalosti.  

 

13. Neodpustitelný hřích 

 

Mk 3,20–30 

20Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli 

ani chleba pojíst. 21Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se 

ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. 22Zákoníci, kteří přišli z 

Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete 

démonů vyhání démony. 23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v 

podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? 24Je-li 



království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. 25Je-li dům 

vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. 26A povstane-li satan 

sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním 

konec. 27Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit 

jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve 

vyloupí jeho dům. 28Amen, pravím vám, že všecko bude lidem 

odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. 29Kdo by se však 

rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je 

vinen věčným hříchem.“ 30To pravil, protože řekli: „Má 

nečistého ducha.“ 

 

Když si i vaše rodina začne myslet, že jste se zbláznili, tak to musí být už 

opravu vážné. Můžeme se podivovat, jak je vůbec možné, že Ježíšova 

rodina došla k takovému závěru. Na druhou stranu však existuje několik 

důvodů, proč jeho rodina takto zareagovala (Barclay, Mark, 71.72). 

(1) Ježíš zanechal práce tesaře, která v Nazaretě zjevně prosperovala. A 

kvůli čemu? Aby se stal potulným učitelem bez finančních prostředků. 

Normální, rozumní lidé takové věci prostě nedělají. Nezahazují své jistoty 

tak, že nakonec nemají kde složit hlavu (Mt 8,20).  

(2) Ježíš nepůsobil dojmem politicky prozíravého člověka. Ve skutečnosti 

se na první pohled nacházel v „kolizním kurzu“, a to jak vůči náboženským, 

tak i sekulárním představitelům národa. Neuvědomoval si snad, že 

odporovat tehdejším mocným je nebezpečné? Člověk se zdravým 

rozumem nezahazuje svoje jistoty do větru.  

(3) Ježíš vybudoval svoji vlastní náboženskou společnost, která byla 

poněkud podivná. Rybáři, bývalý celník i fanatický nacionalista – to byla 

pořádná „sebranka“. Pokud byste chtěli ve společnosti udělat dojem, tak 



byste kolem sebe neshromáždili zrovna tento typ lidí. Ti prozíraví vlastně 

ani nechtěli, aby se vědělo, že se s takovými lidmi stýkají.  

Rodina tak mohla dojít k jedinému závěru: i přes všechny dobré vlastnosti 

Ježíš ztrácel kontakt s realitou. Jeho jednání navíc neohrožovalo jen jeho 

samotného. Celá rodina se mohla ocitnout v nebezpečí. Snažili se ho proto 

zmocnit, aby ho dostali pryč od potíží. Co se týká Ježíšova pohledu na věc, 

tak se můžeme pouze domnívat, zda na základě právě těchto událostí Ježíš 

řekl, že „nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina“ (Mt 10,36). 

Čím nás tento příběh může dnes oslovit? Sekulární a dokonce i náboženský 

svět odsuzuje verdiktem „šílenec“ či „blázen“ všechny, kteří nadšeně 

odevzdají své životy náboženským a dobročinným záležitostem. „Svět 

uznává toho, kdo pro slávu riskuje svůj život v bitvě, pokud ale člověk 

riskuje život pro lidi, za které Kristus zemřel, je za blázna. Jediné 

náboženství, které svět toleruje, je vlažné náboženství – tedy takové, jaké 

bylo v Laodiceji. Avšak náboženství, které láme pouta tradic a zvyklostí, 

které je upřímné, zapálené a myslí to doopravdy, je považované za 

šílenství“ (Jones, sv. 1, 93). 

„Řekl o nás už někdy někdo, že jsme blázni?“ zamýšlí se nad 

problematikou Halford Luccock. „Pokud ne, tak by bylo dobré zamyslet se, 

jestli nás někdo opravdu zaregistroval, jestli jsme se vryli dostatečně 

hluboko a nechali za sebou nějaký trvalý vliv. … To, že někdo o křesťanovi 

řekl: ‚To je šílenec‘, bylo vždy v dějinách křesťanství hlavním rysem těch, 

kteří sloužili ne dvěma, ale jednomu Pánu. Pavel toto vzácné vyznamenání 

získal, když Festus zvolal ‚Jsi blázen, Pavle!‘ (Sk 26,24)“ (Luccock, 691).  

Jak je to s námi? Jsme „šílení“, nebo jsme „normální“ staří dobří členové 

církve? 

Ježíšovým „abnormálním“ chováním se nezabývala jen jeho rodina. 

Zákoníci si o něm také mysleli, že je nebezpečný. Neobvinili ho ze šílenství 

(i když si to možná mysleli), ale z toho, že je spojený s Belzebulem, 



knížetem démonů. Ched Myers vysvětluje, že „logika zákoníků byla 

jednoduchá: věřili, že oni reprezentují Boha, takže Ježíšovo ‚oddělení se‘ 

nutně znamenalo, že je oddaný satanovi“ (Myers, 165). 

Ježíš na toto nařčení odpověděl několika krátkými podobenstvími, která se 

týkala předem ztraceného konfliktu či bitvy (Mk 3,23–26). Potom v 

podobenství o silném muži (Mk 3,27) poukázal na to, že být ve spolku 

s ďáblem není jediný způsob, jak je možné zvítězit. „Ježíš vysvětluje, že On 

je tím, kdo silného muže spoutá a vyloupí jeho majetek, v tomto případě 

jeho zajatce. Tím chtěl Ježíš říct, že je satanovým protivníkem, ne 

spojencem“ (Witherington, 157.158). Zdůraznil tím také, že cílem jeho 

působení je satana spoutat a zničit jeho moc. Spoutávání satana začalo už 

při pokušení na poušti (Mk 1,12.13) a pokračovalo, když Ježíš vyučoval a 

uzdravoval. Nepřestalo, dokud nebyl silný muž zcela pod kontrolou.  

Dále Ježíš zákoníkům odpovídá výrokem o neodpustitelném hříchu. 

Mnoho lidí u tohoto výroku postrádá nějaký pozitivní tón. I když Ježíš zde 

jasně řekl, že „všechny hříchy a rouhání budou lidem odpuštěny“ (Mk 

3,28). J. C. Ryle k tomu poznamenává: „Měli bychom si uvědomit, jak 

nádherné poselství vyslovil náš Pán v těchto verších o odpuštění hříchů. 

Říká, že všecko bude lidem odpuštěno. Těmto slovům mnoho lidí nevěnuje 

pozornost. Nevidí v nich žádnou konkrétní krásu. Člověku, který si ale 

uvědomuje svoji vlastní hříšnost a hluboce vnímá potřebu milosti, jsou 

tato slova vzácná. ‚Všecko bude lidem odpuštěno‘. Hříchy mládí i stáří, 

hříchy, které jsme učinili v myšlenkách, svýma rukama či jazykem, hříchy 

proti Božím přikázáním, hříchy nepřátel Krista, hříchy opětovného 

sklouznutí ke špatnostem – ano, úplně všechno může být odpuštěno. 

Kristova krev vše očistí. Kristova spravedlnost přikryje všechno. Zde 

ustanovený princip je korunou a slávou evangelia. Kristus ze všeho nejdřív 

člověku poskytuje zdarma milost a plné odpuštění “ (Ryle, 55).  

Ježíšova nabídka odpuštění má však jednu výjimku. „Kdo by se však rouhal 

proti Duchu svatému, nemá odpuštění“ (Mk 3,29).  



Co je to „rouhání proti Duchu svatému“? K lepšímu porozumění je potřeba 

vnímat kontext pasáže. Mimo to, že zákoníci tvrdili, že Ježíšova moc je od 

ďábla, „opakovaně říkali, že má nečistého ducha“ (Mk 3,30). Jedná se o 

spor, kdo stojí za Kristovou službou – satan, nebo Duch svatý? Tato otázka 

má zásadní význam. Pokud by Ježíš používal satanovu moc, pak by tím 

zákoníci mohli vysvětlit jeho zázraky, ale také by to znamenalo, že jeho 

učení je scestné, včetně slibu odpuštění.  

Proč je tedy rouhání proti Duchu svatému neodpustitelný hřích? Odpověď 

leží v podstatě toho, jak pracuje Duch svatý. Jednou z činností Ducha 

svatého je usvědčování lidí z hříchu (J 16,8). Pod Božím vedením člověk 

vyznává svůj hřích, je mu odpuštěno a je očištěn (1J 1,9). 

Co když ale člověk svůj hřích nevyzná? Co když ještě navíc odmítá 

usvědčování z hříchu? Co když přisoudí svůj pocit viny ďábelské moci? 

Takoví lidé pak nemají potřebu vyznání. Nerozpoznají také svou hříšnost. 

Byli by, jak řekl Pavel, jako lidé, kteří mají na svém svědomí vypálený cejch 

(1Tm 4,2). Nakonec se tito lidé stanou tak otupělými, že nejsou schopni 

slyšet hlas Ducha svatého. Bez jeho usvědčování nemají potřebu svůj hřích 

vyznat. A bez pokání a vyznání nemůže být odpuštění.  

 

Neodpustitelný hřích 

„Můžeme téměř s jistotou říci, že lidé, kteří se obávají toho, že se 

provinili neodpustitelným hříchem, tento hřích neudělali. Samotná 

skutečnost, že z tohoto hříchu mají strach a úzkost, je největším možným 

důkazem v jejich prospěch. … Je daleko pravděpodobnější, že ti, kteří se 

tímto hříchem provinili, budou vykazovat tyto obecné znaky: naprostá 

zatvrzelost svědomí, tvrdé srdce, absence emočního prožívání a úplná 

lhostejnost k duchovním skutečnostem“ (Ryle, 58.59). 

 



Ježíš podotýká, že následky tohoto jednání jsou věčné (Mk 3,28). Bůh 

nechce zaplnit nebe rebely, kteří budou dále šířit trápení a smrt. Bible 

zdůrazňuje skutečnost, že Bůh nakonec s hříchem skoncuje. Zachráněni 

budou ti, kteří skrze usvědčování Duchem svatým začali ve svém nitru 

nenávidět hřích a jeho následky. 

Může se však stát, že někdo položí otázku: „Jak ale poznám, že jsem už 

neudělal neodpustitelný hřích?“ Odpověď je krátká a prostá. Samotný fakt, 

že má člověk tyto obavy, je nejjistějším ukazatelem, že hřích proti Duchu 

svatému nespáchal. Walter Wessel měl úplnou pravdu, když napsal, že 

neodpustitelný hřích „není ojedinělým skutkem, ale stálým stavem duše“ 

(Wessel, 645). Lidé, kteří mají starost o svůj vztah k Bohu, touto obavou 

ukazují, že jsou stále otevřeni naslouchat hlasu Ducha svatého. 

 

14. Boží rodina 
 

Mk 3,31–35 
31Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, 

aby k nim přišel. 32Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, 

tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ 
33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 34Rozhlédl 

se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje 

matka a moji bratři! 35Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má 

sestra i matka.“ 

 

Kromě Marie a Josefa nenacházíme o Ježíšově rodině v Novém zákoně 

příliš zmínek. Matouš ještě zmiňuje jeho bratry: Jakuba, Josefa, Šimona a 

Judu a dvě sestry (Mt 13,55.56). Tito sourozenci mohli být z Josefova 



dřívějšího manželství nebo se mohli Josefovi a Marii narodit až po Ježíši, 

případně mohli být kombinací obou možností. Existuje také domněnka, že 

Josef zemřel ještě předtím, než Ježíš začal veřejně působit. Kromě příběhu 

narození a návštěvy v chrámu, když Ježíšovi bylo dvanáct let, se totiž Nový 

zákon o Josefovi nezmiňuje.  

Evangelista Jan konstatuje, že Ježíšovi „bratři v něj nevěřili“ a že s nimi 

Ježíš nemluvil o svých plánech (J 7,5.3.10). Příběh narození a skutečnosti z 

Ježíšova raného dětství, které jsou zaznamenány v Matoušovi a Lukášovi, 

však ukazují, že Marie věřila a rozuměla nadcházejícímu úkolu svého syna.  

Události v Mk 3,31–35, kde Ježíš nově definuje svoji rodinu, měly svůj 

počátek v situaci, kdy ho jeho matka a bratři chtěli usměrnit, protože si 

mysleli, že je pomatený (Mk 3,21). Tyto dvě pasáže o rodině tudíž tvoří 

pomyslný „sendvič“, uvnitř kterého je kritika zákoníků, kteří byli 

přesvědčeni, že je Ježíš spojen s ďáblem (Mk 3,22–27). Zdá se tedy, že jak 

rodina, tak zákoníci byli přesvědčeni, že je buď pomatený, nebo posedlý. 

Není zřejmé, zda měla Marie stejný postoj, nebo jestli jen byla pod vlivem 

Ježíšových bratrů. Možná se Marie mohla cítit zrazeně. Věci se koneckonců 

nevyvíjely tak, jak si pravděpodobně představovala. Místo toho, aby se 

Ježíš choval jako zaslíbený Mesiáš, zproblematizoval si podle jejího 

pohledu svůj život a směřoval ke střetu s politickými a náboženskými 

představiteli. Je možné, že i Marie začala pochybovat. Jedinou jistou věcí 

je, že když se přišli Ježíšovi sourozenci zmocnit „toulavé celebrity“ rodiny, 

Marie byla s nimi.  

Je však třeba poznamenat, že někteří, jestli ne všichni, Ježíšovi bratři v něj 

nakonec po jeho smrti a vzkříšení uvěřili. Po vzkříšení se Ježíš zjevil nejprve 

Jakubovi a pak jedenácti apoštolům (1K 15,7). Jakub, u něhož je 

poznamenáno, že je Ježíšův bratr, se později stal vůdcem církve v 

Jeruzalémě (Ga 1,19; 2,9.12; Sk 12,17; 15,13; 21,18). Napsal také knihu, 

která je podle něj nazvána, a Ježíšův bratr Juda napsal dopis, který je podle 

něj pojmenován (Jk 1,1; Ju 1,1).  



Oba bratři ale byli v Mk 3 ještě na míle daleko od jejich apoštolství. Tehdy 

ještě věřili, že pokud se Ježíš nezbláznil, k hranici šílenosti se přinejmenším 

blíží. 

Právě jejich pokus Krista ovládnout ho přiměl znovu definovat, kdo je jeho 

rodina (Mk 3,32–35). V této pasáži je obsažen princip, že existují vztahy, 

které jsou bližší než ty pokrevní. Proto mohly společně spolupracovat 

takové protiklady, jako je celník Matouš a Šimon Kananejský. Předtím by 

nejspíš uvítali smrt toho druhého. Nyní ale byli bratři a patřili do kruhu 

Ježíšových učedníků. Jejich víra, odhodlání, cíle a zkušenosti je stmelily 

s ostatními učedníky jako Ježíšovu rodinu, která pro něj byla bližší než jeho 

vlastní pokrevní rodina. 

Z Ježíšova učení v Mk 3,32–35 vyplývají dvě základní myšlenky. První 

myšlenkou je, že ti, kteří následují Boha, se nakonec dostanou do sporu 

s těmi, kteří žijí podle principů knížete tohoto světa.  

Tak tomu bylo i u Ježíše. Pokud chtěl bezvýhradně plnit Boží vůli, dostal se 

do konfliktu nejen s náboženskými a sekulárními představiteli národa, ale i 

se svou pokrevní rodinou. Je zřejmé, že tyto střety a zápasy neměl rád. 

Základem jeho učení byla láska a služba druhým. Takto také definoval své 

učedníky: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 

lásku jedni k druhým“ (J 13,35).  

Ježíšovo učení muselo být pro Markovy první čtenáře velmi důležité. Kvůli 

svému křesťanství totiž čelili odmítavým postojům svých rodin, 

pronásledování, a dokonce brutální smrti. Ale „namísto rozvrácených 

rodinných vztahů, ostrakizace a pronásledování teď měli blízký a intimní 

vztah se samotným Božím Synem a s jejich bratry a sestrami ve víře“ 

(Grant, 694).  

Interakce odmítavého postoje rodiny a inkluze do Boží rodiny platí v církvi i 

v 21. století. Halford Luccock shrnuje: „Přirozené rodinné vazby se 

dostávají do napětí, když děti dospívají a osamostatňují se. Rodičovská 



láska často vytrvale staví vězeňské zdi a snaží se dětem a mladým lidem 

dávat ‚klapky na oči‘. Podobná situace někdy nastává, když se někdo 

z rodiny rozhodne sloužit druhým lidem. … Tisíce těch, kteří vyrazili na 

misijní pole do ciziny nebo odevzdali svůj život Kristu nějakým jiným 

způsobem, museli čelit podobným problémům, jakým čelil Ježíš. … Ideálně 

by měla opravdová láska v rodině podněcovat a podporovat službu ve 

vnějším prostředí, a ne vnější prostředí nahrazovat. Rodina by měla být 

přístavem, odkud loď vyplouvá plachtit na moře. Neměla by být přístavním 

dokem, kde je loď zakotvená a trouchniví“ (Luccock, 694.695). Taková 

podporující rodina může samozřejmě vzniknout jen za podmínek sdílené 

víry a společných hodnot členů rodiny. Ježíšovo učení o důležitější rodině, 

než je ta pokrevní, povzbuzuje věřící, kteří jsou v podobné situaci i dnes. 

Druhá základní myšlenka v Mk 3,32–35 zdůrazňuje princip, že základem 

pro budování Boží rodiny v Ježíši je následování Boží vůle: „Kdo činí vůli 

Boží, to je můj bratr, má sestra i matka“ (Mk 3,35).  

Alexander MacLaren podotýká: „Konání Boží vůle bylo nejniternějším 

tajemstvím Ježíšova bytí. Uvědomoval si, jaké potěšení přináší činění Boží 

vůle. Když tedy stejné potěšení nalezl i u ostatních, rozpoznal pouto, které 

se tím mezi nimi vytvořilo“ (MacLaren, 130). 

MacLaren dále pokračuje: „Je důležité povšimnout si, že slova o plnění 

Boží vůle nepopisují způsob, jak se můžeme stát Ježíšovým bratrem či 

sestrou. Tato slova popisují jejich znaky. Jinými slovy, Ježíš nemluví o tom, 

jak tento ‚příbuzenský‘ vztah vytvořit, ale jak tento vztah ve skutečnosti 

vypadá.“ Kristova slova v Mk 3,35 tak nejsou v rozporu s učením, že se 

stáváme Kristovými bratry a sestrami, když mu důvěřujeme“ (MacLaren, 

130.131). 

Bible jasně přestavuje, že když je člověk ve spásném vztahu s Bohem skrze 

Krista, poslušnost (činění Boží vůle) je klíčová. Tímto konstatováním 

zakončuje Ježíš i Kázání na hoře („Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘ vejde 

do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích“ – Mt 



7,21). Princip „poslušnosti víry“ zdůrazňuje i Pavel v Listu Římanům (Ř 1,5; 

16,26). Je možné shrnout, že ti, kdo věří v Krista, budou poslušní. A právě 

poslušnost ukazuje, jestli jsou věřící Kristovými bratry a sestrami a tím 

součástí Boží rodiny. 

 

15. O podobenstvích 
 

Mk 4,1–12 

1Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký 

zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý 

zástup byl na břehu. 2Učil je mnohému v podobenstvích. Ve 

svém učení jim řekl: 3„Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat. 4Když 

rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, a přiletěli ptáci a 

sezobali je. 5Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost 

země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. 6Ale když 

vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. 7Jiné 

zase padlo do trní; trní vzrostlo, udusilo je, a zrno nevydalo 

úrodu. 8A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, 

dávala úrodu a přinášela užitek třicetinásobný i 

šedesátinásobný i stonásobný.“ 9A řekl: „Kdo má uši k slyšení, 

slyš!“ 10Když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním 

spolu s Dvanácti, co znamenají podobenství. 11Řekl jim: „Vám 

je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou 

vně, je to všecko hádankou, 12aby ‚hleděli a hleděli, ale 

neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad 

neobrátili a nebylo jim odpuštěno.‘“  

 



V Mk 4,1 je popsána určitá změna. V předchozím období Ježíš vyučoval 

především v synagogách. To bylo pochopitelné, protože Boží slovo se v 

tehdejší době vykládalo v synagogách. Avšak ti, kteří Ježíše kritizovali, si 

dávali pozor na to, aby se ze synagog nestala místa konfrontace. Navíc byla 

Ježíšova popularita tak velká, že se davy do žádné synagogy nemohly 

vměstnat. Ve 4. kapitole Markova evangelia proto Ježíš znovu vyučuje u 

jezera.  

Kromě nového místa pro vyučování začal Kristus používat i novou 

metodologii: „Učil je mnohému v podobenstvích“ (Mk 4,2). Neznamená to, 

že by nikdy předtím podobenství nepoužil, ale čím víc vůči němu rostla 

opozice, tím víc používal podobenství.  

I když se Markovo evangelium zaměřuje spíše na Ježíšovy skutky než na 

učení, 4. kapitola obsahuje jednu z nejdelších pasáží v tomto evangeliu, 

kde Ježíš předkládá své učení. Je to kapitola, ve které se vyskytuje nejvíc 

podobenství. I tak Marek předkládá čtenáři méně podobenství než Matouš 

a Lukáš.  

Ježíš nebyl prvním židovským učitelem, který podobenství používal. K. R. 

Snodgrass však podotýká, že „neexistuje žádný důkaz, že by někdo před 

Ježíšem používal podobenství tak důsledně, kreativně a efektivně jako On“ 

(Green, 594).  

Podobenství je možné popsat jako „pozemský příběh s nebeským 

významem“ (Barclay, Matthew, sv. 2, 62). Vykresluje něco, co je nám na 

zemi známé, a to nám pomáhá alespoň částečně chápat duchovní realitu.  

Kontext 4. kapitoly přináší důvody, proč Ježíš začal podobenství více 

používat . Náboženští představitelé ho sice zavrhovali, to však Ježíše 

neodradilo od toho, aby kázal. Dával si však větší pozor. Jak již bylo 

zmíněno, v Mk 3,6 je konstatováno, že farizejové a sekulární herodiáni už 

plánovali, jak ho zničí. Možná proto začal Ježíš učit způsobem, kterým by si 

příliš neznepřátelil své protivníky. Učil tak, aby neřekl něco, co by proti 



němu mohli použít. Pořád chtěl náboženské vůdce oslovit, otázkou však 

bylo, jak to udělat. Částečným řešením bylo používání podobenství. V 

podobenství jsou používány obrazy a situace z reality, což znamená, že 

poselství je možné sdělit bezpečným způsobem.  

 

Podobenství 

 Byla pro Ježíše bezpečným způsobem vyjádření. 

 Zaujala pozornost lidí. 

 Přinesla konkrétní příklady chápání pravdy. 

 Umožňovala posluchačům během jejich denních aktivit nad 

ponaučením přemýšlet. 

 Pomáhala jednotlivcům, aby pravdu objevili sami. 

 

Kromě toho podobenství mají schopnost zaujmout pozornost posluchačů. 

Lidé mají rádi příběhy – a tehdejší Židé nebyli výjimkou. Ježíš, který byl 

jedním z nejlepších vypravěčů v historii, v podobenstvích zmiňoval věci, jež 

byly jeho posluchačům známé a dokázaly udržet jejich pozornost. Každý 

kazatel ví, že příběh má moc udržet pozornost sborového shromáždění.  

Podobenství však také dává konkrétní příklad určité pravdy. Ježíš nemluvil 

o abstraktních pojmech, ale o věcech, se kterými se lidé denně setkávali ve 

svých životech – zasévání semen (Mk 4,3–9), umístění lampy (Mk 4,21.22), 

růst semen (Mk 4,26–29). Podobenství přesunovala Ježíšovy posluchače 

z jejich světa a každodenních záležitostí do duchovní reality. Byl to ale 

jejich svět, o kterém Ježíš hovořil. Lidé chápali, že jeho příběhy nemají jen 



všední význam, ale přinášejí také význam přesahující jejich pozemskou 

zkušenost.  

Dalším přínosem podobenství je dlouhotrvající formující účinek. Ježíšova 

podobenství obsahovala konkrétní věci, které posluchači znali ze svých 

životů. Proto si pokaždé, když se lidé s těmito věcmi setkali, vzpomněli na 

jeho učení. Ellen Whiteová k tomu dodává: „Když později znovu viděli věci 

a výjevy, které Pán Ježíš použil ke znázornění svého učení, vzpomněli si na 

slova nebeského Učitele. Lidé, kteří na sebe nechali působit Ducha 

svatého, poznávali stále hlouběji smysl Spasitelova učení. Tajemství pro ně 

přestávalo být tajemstvím a začali jasně chápat, čemu dříve nerozuměli“ 

(Whiteová, Perly moudrosti, 10). 

Podobenství také posluchače a čtenáře povzbuzují, aby pravdu objevil 

sám. Přemýšlení nad Ježíšovými slovy nás vede k odkrývání duchovních 

skutečností. Na druhou stranu, jak podotýká William Barclay, 

„podobenství ukrývá pravdu před lidmi, kteří jsou příliš lhostejní přemýšlet 

nebo jsou zaslepení kvůli svým předsudkům“ (Barclay, Matthew, sv. 2, 62). 

Příkladem tohoto dvojího důrazu je poměrně složitý text v Mk 4,10–12.  

V podobenství o rozsévači jsou obsaženy všechny výhody tohoto 

biblického žánru. Ježíš mluví o aktivitě, která byla jeho posluchačům velmi 

dobře známá. Lze si snadno představit, že když se lidé podívali na okolní 

kopce, tak tam mohli zahlédnout pracující rozsévače. A pak pokaždé, když 

potkali rozsévače, tak jim zaznělo v jejich myslích Ježíšovo učení. 

Opakované setkávání se s obrazy z Ježíšových podobenství je nutilo 

přemýšlet o tom, co různé typy půdy znamenaly a jak zasévání semen 

souviselo s jejich vlastními životy.  

V Mk 4,10–12 Ježíš zdánlivě tvrdí, že v podobenstvích pravdu spíše skryl, 

než ji všem představil. Co tím Ježíš myslel, když svým učedníkům řekl: 

„Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, děje 

se všechno v podobenstvích, aby ‚hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali 



a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim 

odpuštěno‘“? 

Mluvil Ježíš v podobenstvích proto, aby bylo jeho poselství jasnější, nebo 

aby zamotal pravdu tak, že mu někteří lidé nebudou rozumět? Opravdu 

chtěl, aby nebylo některým jeho posluchačům odpuštěno?  

 

Problematický výrok 

Mnoho lidí pokládá text v Mk 4,10–12 za jednu z nejproblematičtějších 

pasáží Bible, protože (1) nám naznačuje, že Ježíš používal podobenství, 

aby někteří neporozuměli jeho poselství a (2) aby některým nebylo 

odpuštěno.  

 

Výrok v Mk 4,10–12 (který je založen na Iz 6,9.10) znepokojuje mnoho 

čtenářů Bible, protože se zdá, že je v rozporu s tím, jak Ježíš podobenství 

používal. Pokud by Ježíš chtěl, aby lidé některým jeho učením 

neporozuměli, tak Harvie Branscomb správně podotýká, že „by udělal 

nejlépe, kdyby se těmito tématy na veřejnosti vůbec nezabýval“ 

(Branscomb,78). 

Ježíš tato témata ale zmínil a současně vyslovil problematickou pasáž v Mk 

4,10–12. Proč? Ježíš tehdy mluvil ke čtyřem skupinám lidí zároveň: 

1. K dvanácti učedníkům. 

2. Ke skupině svých následovníků, kteří mu věřili, i když někdy trochu 

kolísali.  

3. K zástupu, kde bylo mnoho těch, kteří byli jen zvědaví. 

4. Ke svým kritikům a odpůrcům – farizeům a zákoníkům. 



Je zajímavé, že podobenství o zasévači tvoří jakýsi pomyslný „sendvič“, kdy 

problematická pasáž zaznamenaná v Mk 4,10–12 je uprostřed. V této 

souvislosti je třeba zdůraznit, že podobenství o zasévači mluví o tom, jak 

lidé slyší a reagují na slovo. Snodgrass připomíná, že „v Mk 4,10–12 

evangelista ukazuje, co se většinou během Ježíšova působení dělo. … Ježíš 

učil davy. Jeho slova vyzývala k reakci. A když lidé zareagovali, přidal další 

učení“ (Green, 597). Tak tomu bylo především u učedníků, kteří dostali 

další pokyny v Mk 4,13–20. Tyto verše také objasňují Ježíšův výrok v Mk 

4,25: „Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i 

to, co má.“ 

J. D. Jones se domnívá, že „se metoda učení skrze podobenství stala 

určitým druhem posuzování, protože tříbila ‚koukol od pšenice‘. Protříbila 

ty, kteří smýšleli duchovně, od těch, kteří měli světské myšlení. I když lidé 

světského myšlení příběh slyšeli, nepochopili jeho duchovní význam; 

slyšeli, ale nerozuměli; viděli, ale nepochopili. Byl pro ně bláznovstvím, 

protože tyto záležitosti se dají rozeznat jen na duchovní rovině“ (Jones, sv. 

1, 112). Matthew Henry to popsal následujícím způsobem: „Podobenství je 

jako skořápka, která pro horlivé ukrývá dobré jádro, ale pro líné jej 

skrývá.“ 

 

16. O učednictví 
 

Mk 4,13–20 

13Řekl jim: „Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte 

všem ostatním? 14Rozsévač rozsívá slovo. 15Toto jsou ti podél 

cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan 

a bere slovo do nich zaseté. 16A podobně ti, u nichž je zaseto 

na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. 
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17Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň 

nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. 18U jiných je 

zaseto do trní: Ti slyší slovo, 19ale časné starosti, vábivost 

majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, 

takže zůstane bez úrody. 20A pak jsou ti, u nichž je zaseto do 

dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu 

třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.“  

 

Reakce lidí na Ježíšovo působení byly různé. Někteří jeho poselství přijali a 

stali se jeho následovníky, jiní poselství slyšeli, ale nijak nereagovali, další 

jeho učení odmítli. Jelikož všichni evangelisté psali několik desítek let po 

Ježíšově smrti, tak se snažili hledat odpověď na znepokojivé otázky: Jak 

mohl Mesiáše odmítnout jeho vlastní lid? Proč na Ježíše zareagovali kladně 

jen někteří lidé, zatímco většina ho odmítla? 

Ježíš určitou odpověď nabízí v podobenství o rozsévači. Podobenství 

v sobě má určitý autobiografický prvek. Ježíš měl totiž s tvrdošíjnými 

zákoníky a farizeji své zkušenosti. Zažil také, že nadšení davu může být 

velmi povrchní a nestabilní. V určitém smyslu tedy Ježíš v podobenství 

popisuje výsledky svého vlastního zasévání (hlásání). Popisuje ale i 

výsledky těch, kteří ho budou v hlásání Božího poselství následovat. Ať je 

poselství sebelepší, většina „druhů půdy“ – posluchačů – ho stejně 

odmítne. Ježíše a jeho poselství mnoho lidí tehdy skutečně odmítlo – a 

historie ukazuje, že je to pořád stejné.  

Podstata podobenství není zaměřena na zasévání, ale na půdu. To 

znamená, že jeho hlavní myšlenkou není hlásání poselství, ale rozdělení 

různých typů lidí a jejich reakcí na toto poselství.  

Dvě záležitosti se v tomto podobenství nemění. (1) Setí je stejné u každého 

typu půdy. Se všemi typy půd se zachází stejně, dostává se jim stejného 
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slova. (2) Všechny čtyři druhy posluchačů slyší poselství. Není tedy rozdíl 

v tom, jak a co slyší, ale jak reagují. Všichni posluchači („druhy půdy“) jsou 

potenciálními učedníky – ve smyslu následovníků Kristova poselství. To, 

jestli se z možnosti stane realita, nezáleží na tom, jak posluchači slovo slyší, 

ale jak jej přijímají.  

David McKenna posluchače „podél cesty“ přirovnává k „lidem bez růstu“ 

(McKenna, 94–97). Pole v Izraeli se většinou skládalo z dlouhých, úzkých 

pruhů, které od sebe byly oddělené pěšinami. Tyto pěšiny se samozřejmě 

brzy ušlapou, a tak na nich nic neroste.  

Je možné, že když farmář nechtěl ztrácet čas, tak zaséval i na pěšinách. To 

ale není k ničemu dobré, protože se semena přes ztvrdlou půdu 

nedostanou a nakonec je sezobou ptáci.  

Podobenství naznačuje, že se díky „stálému utvrzování celoživotních 

návyků“ (McKenna, 94) někteří posluchači zatvrdili. Vytvořili si jakousi 

obrannou emoční a intelektuální „skořápku“, přes kterou poselství 

evangelia jen velmi těžko projde. Navíc – 

jak podotýká Ježíš – satan je připraven poselství zničit ještě dřív, než má 

vůbec nějakou šanci se uchytit.  

McKenna hodnotí posluchače, u nichž padlo zrno na skalnatou půdu, jako 

„lidi s povrchním růstem“. Půda je v jejich případě skalnatá a na ní je tenká 

vrstva půdy. Tito posluchači mají určitou naději. Mají trochu dobré půdy, 

žel jí není moc. Tato půda se zpočátku ukazuje jako dobrá. Je úrodná a 

podporuje vzestupný a vnější růst. Problémem ale je, že zrno nemůže díky 

skalnatému podkladu zapustit kořeny.  

Někteří posluchači jsou tedy „povrchní půdou“. Mají potenciál, ale 

nedovolí Božímu slovu, aby ovlivňovalo jejich emoce a myšlení. Boží slovo 

se nestane silou, která vše v jejich životě řídí. Výsledkem pak je, že když 

přijdou problémy, tito lidé „uvadnou“ – stejně jako nedostatečně 



zakořeněná rostlina na prudkém letním slunci. Pod žárem Neronova 

pronásledování viděli Markovi římští čtenáři určitě mnoho takových 

ochabnutí. Takoví lidé však nebyli jen v prvním století. Kdo se někdy 

nesetkal se slibným novým následovníkem Krista, který ho nadšeně přijal, 

ale ochabl, když se objevily problémy nebo když se jeho nadšení vytratilo. 

O posluchačích, kde zrno padá do trní, McKenna mluví jako o „lidech se 

zakrnělým růstem“. Ti, kteří se věnují zahrádkaření, nemají rádi plevel. Je 

totiž agresivní a roste rychle. Není snadné ho z půdy vymýtit. Je možné ho 

ignorovat nebo zastřihnout, aby nebyl vidět. Na chvíli se může zdát, že je 

problém vyřešen, ale plevel žel brzo vyroste znovu. A je „zákonem 

schválnosti“, že plevel roste rychleji než pěstované plodiny. Plevel roste 

sám o sobě, ale od události v Edenu člověk plodiny vypěstuje jedině „v 

potu své tváře“ (Gn 3,19). Proto je zřejmé, že bez účinného ochranného 

systému plevel ze zahrad není možné dostat.  

Ježíš tuto situaci ztotožnil s posluchači, kteří dopustí, aby „časné starosti, 

vábivost majetku a chtivost ostatních věcí“ vnikly do jejich nitra a udusily 

slovo (Mk 4,19). Halford Luccock konstatuje, že takoví lidé žijí „přidušeným 

životem“. Ve své knize zmiňuje školáka „který v seznamu nejčastějších 

příčin úmrtí objevil novou a jemu neznámou fatální chorobu, která byla 

nazvána ‚ostatní‘.“ Luccock rozvíjí tuto myšlenku a říká, že „je to strašlivá 

choroba! Milióny lidí zemřely kvůli chorobě, která má název ‚ostatní‘. Když 

je duchovní život zavalen množstvím ostatních věcí, onemocní z toho“ 

(Luccock, 697.698).  

Vždy na světě byly „věci“, které lidi odváděly od duchovních záležitostí. 21. 

století je však v tomto směru velmi výrazné. Lidé z vyspělých civilizací se 

zdají být věcmi posedlí, lidé v zaostalejších regionech dávají věci, pokud se 

je jim podaří získat, na přední místa ve svém životě. Ježíš věděl o smutném 

faktu, že láska k věcem dusí duchovní prožitky. Proto řekl: „Nikdo nemůže 

sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, 



k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku“ 

(Mt 6,24).  

Dobrou zprávou je, že existuje poslední skupina posluchačů, v níž zrno 

padlo do úrodné půdy. McKenna je charakterizuje jako „rostoucí lidi“. Lidé, 

kteří slovo zasévají, uvidí výsledky. Možná nejsou tak pravidelné a v 

takovém množství, jak by si rozsévač přál, ale přicházejí. To, že tři čtvrtiny 

lidí, kterým bylo zvěstováno poselství, ho nějakým způsobem nepřijaly, by 

nemělo křesťany odradit. Pheme Perkins poznamenává, že „podobenství o 

zasévači je povzbuzující. Slovo o evangeliu má svůj vliv. Určitý neúspěch 

byl součástí tohoto procesu už od začátku. I přes ztráty však přináší slovo 

bohatou úrodu“ (Perkins, 574). Ježíš říká, že když slovo zakoření u 

vnímavého člověka, přinese svoji úrodu – třicetinásobnou, 

šedesátinásobnou a dokonce stonásobnou (Mk 4,20). Zde Kristus popsal 

princip učednictví. Lidé, u nichž slovo padá na „úrodnou půdu“, tak nejen 

slyší, ale také na něj reagují. A kromě toho, že na něj reagují, navíc plodí 

ovoce. Podle Ježíše neexistuje opravdový učedník bez ovoce.  

Služba křesťanů není jednoduchá. Odmítnutí jsou všudypřítomná a 

výsledky se neukážou hned. Je důležité uvědomit si, že klíčení a počáteční 

růst se odehrávají pod zemí a rozsévač ho většinou nevidí.  

Mnohokrát mají Kristovi následovníci pocit, že svým životem nijak zvlášť 

své okolí neovlivňují. Pro ně je určeno povzbuzení, které se nachází v knize 

Výchova: „Teprve tam se vysvětlí všechny složité životní zkušenosti. Na 

místě, kde se nám zdálo, že byl jen zmatek a zklamání, uvidíme velkolepý 

Boží záměr a plán. Všichni, kdo zde na zemi nezištně pracovali pro dobro 

druhých, uvidí ovoce své práce. Některé výsledky sice vidíme už teď, ale 

v tomto životě se jich ukazuje jen velmi málo. Vždyť většina těch, kdo 

nezištně a neúnavně pomáhají druhým, zůstává bez povšimnutí. Když 

rodiče a učitelé uléhají po namáhavém životě k poslednímu odpočinku, 

často se zdá, že jejich celoživotní úsilí bylo marné. Přitom si neuvědomují, 

že jejich věrnost byla velkým požehnáním. Mohou doufat, že se děti, které 



vychovávali, stanou požehnáním a příkladem pro své bližní, a tak znásobí 

dobrý vliv. Lidé zasévají setbu, jejíž požehnanou úrodu sklidí jiní, a možná 

až po jejich smrti. Sázejí stromy, aby jiní mohli jíst ovoce. Jsou ale 

spokojeni, protože vědí, že vykonali něco užitečného. Výsledky své činnosti 

však uvidí až v budoucnu“ (Whiteová, Výchova, 178.179).  

 

Ježíš opravdového učedníka popisuje jako člověka, 

 který slovo slyší, 

 který na slovo reaguje, 

 který díky slovu nese ovoce. 

 

17. Je důležité slyšet  
 

Mk 4,21–25 

21A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu 

nebo pod postel, a ne na svícen? 22Nic není skrytého, aby to 

jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo 

najevo. 23Kdo má uši k slyšení, slyš!“ 24Řekl jim také: „Dávejte 

pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh 

naměří vám, a ještě přidá. 25Neboť kdo má, tomu bude dáno, 

a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“  

 

Text v Mk 4,21–25 obsahuje čtyři výroky, které se objevují také 

v Matoušovi a Lukášovi. Zatímco je ale u Marka nacházíme v jedné pasáži, 
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u ostatních dvou evangelistů jsou na různých místech. Mk 4,21 je v Mt 

5,15 a L 11,33; 22. verš v Mt 10,26 a L 12,2; 24. verš v Mt 7,2 a L 6,38 a 25. 

verš v Mt 13,12; 25,29 a L 19,26.  

Proč evangelisté uspořádali verše rozdílně? Někteří vykladači to vysvětlují 

tím, že „Marek uspořádal v této pasáži dohromady materiál poskládaný z 

několika Ježíšových výroků“ (Edwards, 139). Další se pak domnívají, že 

jelikož Ježíš chodil z místa na místo, nepochybně řekl spoustu stejných 

výroků, ale v různých kontextech.  

I když není zřejmé, proč jsou verše v synoptických evangeliích uspořádány 

tak různorodě, v Mk 4,21–25 tvoří těchto několik výroků jednotný útvar. Je 

důležité si povšimnout, že tyto výroky vycházejí z podobenství o rozsévači 

z veršů 1–20. Oba oddíly se zaměřují na to, že je důležité dostatečně 

slyšet. Mk 4,21–25 navíc pojednává o závazcích, které má každý učedník, 

jenž přináší úrodu. Je tedy možné říci, že text v Mk 4,21–25 je praktickou 

aplikací podobenství z Mk 4,1–20. Je však také možné, že Ježíš chtěl, aby 

verše 21–25 vyjasnily případná nedorozumění, která mohla vzniknout, 

když ve verších 11 a 12 vysvětloval důvod učení v podobenstvích.  

Verše 20 a 21 tvoří určité propojení. Verš 20 zmiňuje stonásobnou úrodu a 

verš 21 motivuje ty, kteří slyšeli Boží slovo, aby jejich světla svítila.  

Když Ježíš v Mk 4,11.33.13–20 svým učedníkům prozrazoval tajemství jeho 

království, mohlo je to vést k pocitům výjimečnosti či samolibosti. Proto je 

Ježíšův výrok z Mk 4,21 možné vnímat jako jakousi lekci pro učedníky, že 

výhody s sebou přinášejí také zodpovědnost.  

Co je touto zodpovědností? Sdílení Boží pravdy s ostatními lidmi, aby také 

oni mohli slyšet. „Dary dostáváme od Boha, abychom je používali; nejsou 

pro naše potěšení a obohacení, ale pro službu druhým. Bůh člověku 

nežehná kvůli němu samotnému; žehná mu, aby se on sám stal 

požehnáním. Bůh člověka nezachraňuje jen kvůli němu samotnému; 

zachraňuje ho, aby on sám mohl ukazovat na Spasitele ostatním. Bůh 



člověka neobohacuje jen kvůli němu samotnému; obohacuje ho, aby on 

sám mohl obohatit druhé“ (Jones, sv. 1, 137). 

To platí o všech Božích darech. Příkladem mohou být duchovní dary. 

Apoštol Pavel v Ef 4 vyjmenovává duchovní dary a zdůrazňuje, že jejich 

účelem je „vyvolené dokonale připravit k dílu služby – k budování Kristova 

těla“ (Ef 4,11.12). 

Platí to i o Božím slově (které je hlavním tématem Mk 4,1–20). Bůh lidem 

daroval své slovo, aby jim pomáhalo najít cestu do jeho království. 

Žalmista napsal: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ 

(Ž 119,105). Lidé, kteří přinášejí třicetinásobnou, šedesátinásobnou nebo 

stonásobnou úrodu, nebudou své světlo skrývat. 

Někteří věřící jsou odborníky na skrývání světla. Je snadné lidem neříct, 

v co věříme – že jsme křesťané. Když toto pokušení přijde, musíme vyčistit 

naše uši a znovu se zaposlouchat do Ježíšových slov.  

„Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč 

aby vyšlo najevo“ (Mk 4,22). „Aby“ je v tomto verši klíčovým slovem, 

protože spojuje to, jak člověk nakládá se svým světlem (buď jej skrývá, 

nebo ho dává na svícen – Mk 4,21), se scénou soudu ve verši 22. Alfred 

Plummer v tomto kontextu podotýká, že „pokrytectví je nejen špatné, ale i 

zbytečné, protože jednou bude odhaleno, kým jsme a co jsme dělali“ 

(Plummer, 129). Ježíš v Mk 8,38 říká: „Kdo se stydí za mne a za má slova 

v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn 

člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“  

Pro Boha je důležité, jak mu nasloucháme a jak nakládáme se světlem, 

které jsme od něj obdrželi. Můžeme ošálit ostatní lidi, Boha ale nemůže 

oklamat nikdo. Na konci bude prověřena půda i světlo každého z nás – 

dokonce i to, co jsme pečlivě ukryli, vyjde na povrch. Ježíš se snažil tento 

princip posluchačům vštípit často opakovaným výrokem: „Kdo má uši 

k slyšení, slyš!“ (Mk 4,23). 



Tématem slyšení se zabývá také Mk 4,24, kde Ježíš své učedníky varuje: 

„Dávejte pozor na to, co slyšíte.“ Naslouchání je složitější, než se na první 

pohled zdá. Lidé, kteří jsou skalnatou a trnitou půdou, koneckonců také 

slyšeli. Co ale slyšeli? Slyšeli svýma fyzickýma ušima, neslyšeli však ušima 

své duše. Výsledkem bylo, že neporozuměli a nepřijali Boží slovo. Slyšet v 

biblickém smyslu znamená mnohem víc než jen přijímat ušima zvuky. Je to 

záležitost srdce a duše.  

V kontextu naslouchání je potřeba vnímat celý text v Mk 4,24.25. R. C. H. 

Lenski podotýká, že „Ježíš učedníky pobízel, aby si dobře hlídali, co 

poslouchají. Když byli pozorní a ochotní se učit, tak jim Ježíš mohl dát 

mnohem víc. Obdaroval je vzácnou a spásnou pravdou. K tomu, co měli, 

jim bylo mnohem víc přidáno. Avšak lidé, kteří nedávali takový pozor, byli 

lhostejní či nepřátelští vůči Božímu slovu, obdrželi podle stejného principu. 

Díky svému přístupu tito posluchači ztratili i to málo, co měli“ (Lenski, 

St.Mark’s Gospel, 183). 

Podle Ježíšových slov v Mk 4 je klíčové to, jak slyšíme. Slovo slyšeli všichni 

posluchači – zrno dopadlo na všechny čtyři druhy půdy. Ale jen jedna půda 

byla úrodná, jen jedni posluchači naslouchali „duchovně“ a nechali svítit 

své světlo a přinášeli úrodu.  

Učedníci, kteří slyší srdcem, těm bude přidáno (Mk 4,24.25). Zrno, které 

padlo podél cesty, na skalnatou půdu či na půdu s trním, to jsou 

posluchači, kteří nenaslouchali srdcem, nezareagovali a nakonec ztratí vše, 

co měli (Mt 4,25). Viděli, ale nerozuměli, slyšeli, ale nechápali. 

Podle Ježíše není nic důležitějšího než stav našich „duchovních uší“.  

 

18. Růst 
 



Mk 4,26–34 

26Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk 

zaseje semeno do země; 27ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno 

vzchází a roste, on ani neví jak. 28Země sama od sebe plodí 

nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. 29A 

když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala 

žeň.“ 30Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo 

jakým podobenstvím je znázorníme? 31Je jako hořčičné zrno: 

Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; 
32ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání 

tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ 33V 

mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak jak mohli 

rozumět. 34Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí 

svým učedníkům všecko vykládal. 

 

Podobenství o zasetém semenu (Mk 4,26–29) je možné chápat jako 

pokračování podobenství o rozsévači (Mk 4,1–20) – obzvláště jeho 

posledního verše, který se zabývá úrodou z dobré půdy. Podobenství o 

rozsévači bylo vcelku spíše pesimistické, protože se zabývá i neúspěchem 

při setí zrn. Jen jedna čtvrtina posluchačů Boží slovo doopravdy přijala.  

Podobenství o zasetém semenu je tedy v určitém smyslu útěchou pro 

všechny učedníky, kteří by mohli zmalomyslnět při práci s 

„nedoslýchavými“ lidi. Hlavní myšlenkou podobenství o zasetém semenu 

je, že se věci dějí, i když to tak nevypadá.  

Toto podobenství by měli číst věřící, kteří jsou netrpěliví a chtěli by, aby se 

každý hned stal křesťanem.  
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Toto podobenství neříká, že lidská snaha je bezvýznamná. Zemědělci musí 

semeno zasít a pak úrodu sklidit. Mezitím ještě musí půdu obdělávat. Ježíš 

v žádném případě lidské úsilí nesnižuje.  

Na druhou stranu však připomíná, že lidé mohou dosáhnout jen na určité 

věci. Ježíš říká, že když farmář semena vyseje, jde spát. To, že spí, ale 

neznamená, že se se semeny nic neděje. Zemědělec nevidí, že semena pod 

zemí klíčí a zakořeňují. Věci se dějí, ale farmář se na nich nijak nepodílí. Ve 

skutečnosti nemůže nic udělat. Není schopen klíčení zapříčinit ani nijak 

uspíšit. Je schopen jen splnit svůj úkol a zbytek nechává na přírodě.  

Ježíš používá toto přirovnání k tomu, aby představil, jak to funguje i u 

Božího království. Křesťané mohou do každého srdce zasadit semeno 

evangelia. Nemohou ale zapříčinit, aby evangelium začalo klíčit. To je 

práce Ducha svatého. Žádný člověk nemůže změnit srdce jiného člověka. 

Stejně tak nemůže způsobit, aby se znovu narodil. Vše, co lidé mohou 

udělat, je zasít semena a zalévat je. To, že se člověk znovu narodí, 

způsobuje sám Bůh (J 3,3–7). To, že nejsme schopni tento proces pochopit, 

Ježíš vysvětlil těmito slovy: „Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, 

odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“ 

(J 3,8). Jako křesťané máme – stejně jako farmář – udělat svou práci a 

potom si můžeme odpočinout. Tomu, jak Duch svatý pracuje, totiž 

nerozumíme o nic víc, než tehdejší farmář rozuměl klíčení. Jako lidé prostě 

víc nedokážeme.  

Před mnoha lety jsem se jako mladý evangelista přestěhoval do Texasu. 

Rozhodl jsem se, že budu každý rok pořádat misijní přednášky. Moje první 

evangelizační „tažení“ ale nebylo moc působivé. Konalo se v malém 

dvanáctičlenném sboru. Číslo dvanáct tehdy nebylo mým oblíbeným číslem, 

obzvláště když jedenáct z toho bylo žen, a deseti z nich bylo přes 70 let.  

Proti ženám jsem samozřejmě nic neměl. Moje matka byla koneckonců 

jednou z nich. Také jsem neměl nic proti „starým“ lidem. Ale jako 



šestadvacetiletý evangelista jsem zoufale toužil ve svém shromáždění vidět 

mladé lidi.  

Jeden mladý muž byl naštěstí po ruce, navíc vyrostl ve stejné denominaci 

jako já. Šel jsem ho na kolej místní univerzity navštívit. Věřil jsem si, že 

pokud na něj použiji své přesvědčovací schopnosti (a možná v něm vzbudím 

i trochu pocit viny), přijde na některé mé přednášky.  

V tomto pozitivním duchu jsem se s ním sešel, modlil se, prosil ho a dělal 

všechno možné. Zbytečně. Nikdy na moje přednášky nepřišel. Došel jsem 

k závěru, že jsem s tímto mladým mužem zkrátka neuspěl.  

Tento neúspěch nebyl ojedinělý. Jelikož jsem poselství o evangeliu sám 

nerozuměl, zanevřel jsem nakonec na evangelizační službu a byl jsem 

odhodlán církev i křesťanství opustit. Chtěl jsem se vrátit zpět ke svému 

„šťastnému hédonismu“, ve kterém jsem strávil 19 let svého života.  

Tehdy jsem byl ve stavu, že jsem už nechtěl být křesťanem. Jednoho dne 

jsem se ocitl ve městě, kde byla církevní univerzita. Potřeboval jsem se pro 

něco zastavit v obchodě a ve dveřích jsem potkal mladého muže. Zeptal se 

mě, jestli náhodou nejsem George Knight. Když jsem přikývl, zeptal se mě, 

jestli si na něj pamatuju. Většinou se snažím zamaskovat, když si na 

člověka nemůžu vzpomenout, ale tehdy jsem byl tak zmalomyslněný, že 

jsem prostě řekl, že ne. Potom mi ten muž začal vykládat, že jsem ho před 

lety byl navštívit a že to byl v jeho životě zlomový okamžik. Nyní studuje 

teologii, aby se stal kazatelem. Co jsem tehdy prožíval a dělal já, jsem mu 

radši neřekl. 

Setkání s tímto mužem mě zaskočilo. Myslel jsem si, že jsem přece tehdy 

selhal. Jenže tenkrát se začalo dít to, co se děje v podobenství o zasetém 

semeni. Zasel jsem semeno, ale na rozdíl od dobrého farmáře jsem si 

neuvědomoval, že Bůh skrze svého Ducha dělá, co já nedokážu. Poselství o 

království v srdci toho mladého muže rostlo, i když to nikdo neviděl. Stejný 



proces se naštěstí udál i v mém životě o pár let později – asi po 14 letech 

v církvi jsem se stal skutečně křesťanem. 

 

Modlitba o zaseté semeno 

„Děkuji ti, Pane, že je tvé království založeno na Tvé moci, a ne na našich 

schopnostech. Pomáhej nám na Tvém díle spolupracovat, pomáhej nám 

také mít důvěru, že je vše ve Tvých rukách a že i dnes bude taková úroda, 

jako za dnů, kdy Ježíš chodil po této zemi.“ (France, Mark, 59) 

 

Práce Ducha svatého při novém narození však není jedinou myšlenkou, 

která se v podobenství o zasetém semeni nachází. V podobenství je také 

zdůrazněno, že růst není okamžitý, ale postupný. „Země sama od sebe 

plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu“ (Mk 4,28). 

Ellen Whiteová tuto myšlenku rozšiřuje: „Klíčení semene představuje 

začátek duchovního života a růst rostliny je nádherným znázorněním 

křesťanského růstu. Podobně jako v přírodě je tomu i s působením Boží 

milosti. Život nemůže být bez růstu. Rostlina buď roste, nebo zahyne. 

Roste tiše, nepozorovatelně, ale neustále. Stejně se rozvíjí i povaha 

křesťana. Náš život může být dokonalý na každém stupni vývoje. Jestliže se 

v našem životě uskutečňuje Boží záměr, stále se rozvíjíme. Posvěcení je 

celoživotní dílo“ (Whiteová, Perly moudrosti, 31). 

Třetím podobenstvím se „zahradnickou tematikou“ v Markovi 4 je 

podobenství o hořčičném zrnu (Mk 4,30–32). Faktem je, že ani v Palestině 

není hořčičné zrno tím úplně nejmenším semenem. Ježíš nám ale 

neposkytoval vědecká fakta. „Pointou jeho podobenství je, že i když bylo 

zrno malé, přerůstalo velké křoviny. V okolí Galilejského jezera můžeme 

vidět rostliny vysoké i přes 4,5 metru, ačkoliv jejich obvyklá výška dosahuje 

něco málo přes metr“ (Keener, 146). Aby čtenáři mohli porozumět 



myšlence, kterou se podobenství snaží ukázat, musí ho číst jako 

podobenství. Neměli bychom z Bible dělat historickou a vědeckou 

encyklopedii, tento přístup má své nástrahy. Kvůli tomu nám Bůh Bibli 

nedal.  

Pokud je podobenství o zasetém semeni znázorněním růstu Božího 

království v lidském srdci, na podobenství o hořčičném zrnu můžeme 

nahlížet jako na podobenství o šíření křesťanství.  

Podobenství o hořčičném zrnu je velmi pozitivní – a právě to potřebovali 

první učedníci slyšet. Jejich skromný nazaretský učitel byl koneckonců na 

hony vzdálený jejich vysněné představě o mesiášském králi a dobyvateli. 

D. E. Nineham vystihl základ tohoto podobenství, když napsal: „Může se 

zdát, že Ježíšovo navenek nepříliš výrazné působení lidi do Božího 

království nepřivede. Příklad hořčičného zrna nám však ukazuje, že 

bychom neměli posuzovat výsledky podle jejich stavu na začátku“ 

(Nineham, 144). 

Nejpůsobivější svědectví nám o podobenství o hořčičném zrnu poskytují 

křesťanské dějiny. Ježíšovo malé a nevýznamné hnutí se rozšířilo do všech 

končin země a nyní skutečně „přerůstá všechny byliny“ (Mk 4,32).  

 

19. Autorita nad přírodou 
 

Mk 4,35–41 

35Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ 
36Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho 

doprovázely. 37Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se 

valily na loď, že už byla skoro plná. 38On však na zádi lodi na 

podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě 
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je jedno, že zahyneme?“ 39Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: 

„Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. 40Ježíš jim 

řekl: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ 41Zmocnila 

se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo to jen je, že 

ho poslouchá i vítr i moře?“ 

 

Prvních 34 veršů Markovy 4. kapitoly tvoří podobenství o Božím království. 

Od 35. verše ale přichází radikální změna směru. Všechny čtyři příběhy, 

které jsou v Markovi 4,35–5,43 zaznamenány, Ježíše ukazují jako 

divotvůrce, jakoToho, kdo má moc nad přírodou (Mk 4,35–41), 

nadpřirozenem (Mk 5,1–20), nemocemi (Mk 5,21–34) a smrtí (Mk 5,35–

43). James Edwards podotýká, že tím nejdůležitějším je skutečnost, že 

„Ježíšovy mocné skutky vedou k rozhodnutí. Učedníci na lodi se musí 

rozhodnout mezi vírou a strachem (Mk 4,35–41); účastníci uzdravení 

posedlého v Gerasenském kraji se musí rozhodnout mezi přijetím a 

odmítnutím Ježíše (Mk 5,1–20); jak Jairos, tak krvácející žena si musí 

vybrat mezi vírou a zoufalstvím (Mk 5,21–43)“ (Edwards, 147). K tomu 

Marek přidává situaci v Nazaretě, kde si lidé vybírají mezi vírou a nevěrou 

(Mk 6,1–6). 

Po těchto zázracích svědčících o Ježíšově autoritě pokládají učedníci 

základní otázku: „Kdo to jen je?“ (Mk 4,41). V Mk 1,22.27 učedníci nad 

Ježíšovou mocí žasli, nyní se jejich hlavním tématem stává Ježíšova 

identita. V Mk 8,29 příběh evangelia dochází ke svému prvnímu vrcholu, 

kdy Petr vyznává, že Ježíš je Kristus.  

První příběh této části vypráví o utišení bouře na Galilejském jezeře (Mk 

4,35–41). Tento zázrak učedníky velmi oslovil. Vždyť nejméně čtyři z nich 

byli rybáři – a moc dobře věděli, jakou sílu může bouře mít.  

Galilejské jezero je svými bouřemi proslulé. Jezero leží téměř 213 metrů 

pod úrovní mořské hladiny a obklopují ho kopce a hory, jež jsou hlavně na 
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východní straně velmi příkré. Jen 48 kilometrů na severovýchod leží hora 

Chermón vysoká 2814 metrů. Studený horský vzduch se mísí s teplým 

vzduchem nížin a Galilejského jezera, což zapříčiňuje, že se vítr prožene 

několika roklemi a vytvoří problematické povětrnostní podmínky. Proto se 

může bouře nečekaně objevit i za jasného dne. A právě taková vichřice a 

vlny zasáhly loď, na níž se plavil Ježíš a jeho učedníci (Mk 4,35–41).  

Z této události se dozvídáme mnoho zajímavých aspektů o Ježíši a jeho 

učednících. Příběh nám odhaluje, že Ježíš byl člověkem jako my. Marek 

píše, že „na zádi lodi na podušce spal“ (Mk 4,38). Ježíš prožil dlouhý a 

náročný den. Celý den učil v podobenstvích o království (Mk 4,1–34). Učil 

venku a dav byl extrémně velký (Mk 4,1). Učit tímto způsobem pod 

horkým sluncem je velmi náročné, zvláště když tehdy ještě neexistovaly 

mikrofony.  

Marek zdůrazňuje, že právě „toho dne, když nastal večer“ (Mk 4,35), se 

plavili na druhou stranu jezera. Po vyčerpávajícím dni viděl Ježíš jen 

jedinou cestu, jak uniknout tlačícímu se zástupu – odjet na druhý břeh. I 

tak jeho loď následovala malá flotila dalších lodí (Mk 4,35.36). Zatímco 

učedníci řídili loď, Ježíš usnul.  

Unavený Ježíš byl tedy skutečně jako my. Byl „Bůh s námi“ v lidském těle 

(Mt 1,23), byl schopný soucítit s našimi slabostmi (Žd 4,15; 2,17). 

Na první pohled by se mohlo zdát, že příběh představuje i určité 

zanedbávání potřeb učedníků ze strany Ježíše. Za normálních okolností se 

dalo přeplout jezero zhruba za hodinu a půl. Okolnosti se však změnily. 

Ježíš a učedníci byli zastiženi zuřivou bouří, jejich loď byla zmítána 

prudkým vichrem a vlnami a začala se pomalu naplňovat vodou.  

Učedníci dělali vše, co mohli, aby se loď nepotopila, ale šlo o předem 

prohraný boj. Zatímco bojovali o své životy, Ježíš podřimoval a zdánlivě 

vůbec nevnímal situaci a strach svých učedníků. Nakonec ho vzbudili a 



vyčetli mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (Mk 4,38). Nezajímá tě 

snad to, co se děje, co právě prožíváme? 

Tento příběh není v Novém zákoně jediným, kdy se zdá, že jsou Ježíšovi 

jeho učedníci lhostejní. Příkladem může být smrt Lazara. Lazarovy sestry 

Ježíši poslaly zprávu o vážné nemoci svého bratra. Marie a Marta 

nepochybně čekaly, že Ježíš všeho nechá a přispěchá za Lazarem, o němž 

Ježíš tvrdil, že ho má velmi rád. To se však nestalo. Místo toho, aby šel 

pomoci svému příteli, Ježíš „zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl“ (J 

11,6). Během této doby ale jeho přítel Lazar zemřel. Co se muselo Marii a 

Martě honit hlavou? Bylo to snad Ježíši úplně jedno? 

Příběh o bouři na Galilejském jezeře však o Ježíši odhaluje zcela zásadní 

záležitost – je mocný a má autoritu nad přírodními silami. Když ho učedníci 

probudili, „pohrozil větru a řekl moři: Zmlkni, utiš se! I ustal vítr a bylo 

veliké ticho“ (Mk 4,39). Ukázka takové moci ustarané a vyděšené učedníky 

ohromila. Začali se jeden druhého ptát, kým Ježíš vlastně je, že „ho 

poslouchá i vítr a moře“ (Mk 4,41).  

Tato otázka byla důležitá. Ve Starém zákoně je to Hospodin (Bůh), kdo má 

moc uklidnit bouři (Ž 65,7; 89,9; 104,6.7; Iz 51,9.10). V Ž 107,23–32 jsou 

zmíněni lidé, kteří – stejně jako učedníci – volají v tísni k Bohu a je jim 

odpovězeno. Hospodin bouři utišil (Ž 107,29). 

V Mk 4,35–41 je Ježíš popsán jako ten, který má autoritu nad přírodou – 

používá moc, kterou má ve Starém zákoně Hospodin. Ježíš je tak 

identifikován jako Bůh. Učedníci pomalu začínají chápat, kým Ježíš 

doopravdy je.  

Dobrou zprávou je, že Ježíš, který učedníky zachraňuje před bouří, je 

mocný i dnes. Křesťané se z dlouhodobého hlediska nemají čeho bát, 

protože slouží mocnému Pánu, který má autoritu. Ježíš má moc i nad smrtí 

(Mk 5,35–43; 16,1–8). Toto poselství bylo obzvláště důležité pro Markovy 

římské čtenáře, protože „čelili pronásledování, jejich malá církevní loď byla 



zmítána bouří a málem potopena“ (Martin, Where the Action Is, 34, 35). 

Robert Guelich poznamenává, že „tento příběh odpovídá Markovým 

čtenářům na otázku, která je položena v Mk 4,41: ‚Kdo to jen je, že ho 

poslouchá i vítr i moře?‘ Ujišťuje je, že v Ježíši působí Bůh, a že ho 

poslouchají ‚vítr i moře‘ – dokonce i tehdy, když se zdá, že je může bouře 

zcela pohltit“ (Guelich, 271).  

I dnes, v době, kdy Ježíšovi následovníci prožívají životní zkoušky, je toto 

poselství důležité. Dobrou zprávou je, že těmto zkouškám nečelíme sami, 

ale po boku mocného Ježíše.  

Je však potřeba si uvědomit, že „Ježíš pokáral nejen bouři, ale i své 

učedníky. ‚Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?‘ Po tom všem, co 

učedníci viděli a slyšeli, měli svému Mistru důvěřovat a věřit, že jsou v jeho 

společnosti v bezpečí. Kolik důvodů k víře dnes máme my? Vždyť Kristus je 

náš vzkříšený Pán, je mocný a má autoritu i nad přírodou“ (Erdman, 86). V 

životních těžkostech je naše křesťanská víra pevným bodem naděje a 

jistoty. 

Jak již bylo zmíněno, zdá se, že byl Ježíš k potřebám svých následovníků 

lhostejný. Avšak v případě Lazara vlastně Ježíšovo zpoždění oslavilo Boha. 

Protože Ježíš přišel pozdě, měl příležitost ukázat, že má moc dokonce i nad 

smrtí (J 11,1–44). I v bouři na Galilejském jezeře Ježíšovo otálení 

učedníkům pomohlo vidět, jak malou mají víru a jak moc Ježíše potřebují. 

Když učedníci tyto lekce pochopili, stal se z Ježíše zdánlivě lhostejného 

Ježíš zachraňující a mocný. I v našich životech mohou přijít chvíle, kdy se 

nám zdá, že Boha nezajímáme a že mlčí. V takových chvílích je pro nás 

nadějí a zaslíbením zázrak na Galilejském jezeře. 




