


 
 

20. Autorita nad nadpřirozenými silami 
 

Mk 5,1–20 

1Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. 2Sotva Ježíš 
vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý 
nečistým duchem. 3Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal 
spoutat už ani řetězy. 4Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale 
on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu 
ho zkrotit. 5A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách 
a bil do sebe kamením. 6Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl 
před ním na zem 7a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu 
Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“ 8Ježíš mu 
totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ 9A zeptal se ho: 
„Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž 
je nás mnoho.“ 10A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té 
krajiny. 11Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. 12Ti zlí 
duchové ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“ 13On 
jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do 
vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se 
utopilo. Bylo jich na dva tisíce. 14Pasáci utekli a donesli o tom 
zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. 
15Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství 
zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. 
16Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o 
vepřích, co se s nimi stalo. 17Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z 
těch končin. 18Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve 
posedlý, aby směl být s ním. 19Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: 
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„Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, 
když se nad tebou smiloval.“ 20Ten člověk odešel a začal 
zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se 
divili. 

Markovo evangelium se vyznačuje stručností. Příběh v Mk 5,1–20 je však 
velmi rozsáhlý. G. Campbell Morgan k tomu dodává: „Skutečnost, že dal 
Marek tomuto příběhu tolik prostoru a popsal ho detailněji než Matouš nebo 
Lukáš, kteří zázrak také zaznamenali, dokazuje, že na tuto událost klade 
zvláštní důraz“ (Morgan, 110). Zatímco Marek příběh rozepsal do 20 veršů, 
Matouš použil jen 7 a Lukáš 14. Marek v tomto příběhu použil 330 slov, 
zatímco v Matoušově mnohem delším evangeliu je jen 135 slov.  

Pro Marka má tedy tento konkrétní příběh zvláštní význam. Důvodem asi 
zčásti je, že příběh silně odhaluje Ježíšovu autoritu. Navíc démoni v tomto 
příběhu Ježíše oslovují pozoruhodným kristologickým titulem: „Ježíši, synu 
Boha nejvyššího“ (Mk 5,7). Důležitým aspektem také je, že se celý příběh 
odehrál v nežidovském prostředí. Ježíš z židovských oblastí neodešel jen kvůli 
tomu, aby mohl hlásat své poselství. Tímto zázrakem ukázal, že má moc nad 
zlými silami i za hranicemi Izraele. Pro čtenáře je to první zmínka o tom, že 
Ježíšovo poselství není určeno jen Židům, ale že má celosvětový význam. Ježíš 
uzdravenému muži přikázal: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké 
věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval“ (Mk 5,19). R. T. France 
podotýká: „To, že se působení Mesiáše musí rozšířit i mimo oblasti, kde žili 
Židé, bude v Markově evangeliu hrát silnou roli – zvláště od Mk 7,24“ (France, 
Mark, 226). 

Přesné místo, kde se zázrak stal, dnes neznáme. Jisté ale je, že to bylo 
v oblasti zvané Dekapolis, na severovýchodním pobřeží Galilejského jezera. 
Slovo „Dekapolis“ je možné přeložit jako „deset měst“, nebo „Desetiměstí“. 
Aby se vzájemně ochránila, spojila se tato města dohromady. To, že se 
jednalo o pohanskou oblast, dokazuje přítomnost velkého stáda prasat, které 
bychom u Židů určitě nenašli.  
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Markův popis posedlého muže je děsivý, Matouš k příběhu ještě přidává, že 
tento muž byl nebezpečím pro ostatní (Mt 8,28) a Lukáš dodává, že nenosil 
oděv (L 8,27).  

Jednalo se tedy o neovladatelného, nahého šílence, který se vyřítil na Ježíše a 
jeho vyděšené učedníky. Ježíš již ukázal nadvládu nad satanem a jeho 
démony v pokušení na poušti (Mk 1,12.13). Síly ovládající posedlého muže 
tuto autoritu rozeznaly. V Mk 5,6.7 je zaznamenáno, že muž padl k zemi a 
správně Ježíše identifikoval jako Syna Božího. Ježíš přikázal, aby muže nečistý 
duch opustil. Poté se ještě zeptal na jméno. Odpověď zněla: „Mé jméno je 
‚legie‘, poněvadž je nás mnoho (Mk 5,9). Démoni poté Ježíše žádali, aby je 
poslal do blízkého stáda prasat – a On jejich žádosti vyhověl. Prasata spadla 
z útesu do jezera a utopila se (Mk 5,9–13). Marek zdůrazňuje, že po tomto 
zázraku muž seděl, byl oblečený a choval se rozumně (Mk 5,15).  

Příběh však přináší určitý paradox. „Z divokého a nahého šílence se stal 
duševně zdravý a rozumný občan. Čtenář by mohl předpokládat, že lidé tuto 
událost s radostí přijmou; oni ale byli zděšeni. Také by mohl očekávat, že lidé 
budou Ježíše prosit, aby s nimi zůstal a nadále uplatňoval svou úžasnou moc; 
oni ale naléhali, aby z jejich okolí co nejrychleji zmizel“ (Barclay, Mark, 120).  

Proč lidé, kteří viděli důsledky zázraku, vybízeli Ježíše, aby odešel? Tito lidé 
přišli o prasata. Ray Stedman napsal: „Ježíš tyto lidi zasáhl do jejich největší 
slabiny: majetku. Prasata byla v té oblasti pro ekonomiku velmi důležitá. Když 
Ježíš poslal démony do prasat, utopil tím obrovskou finanční hodnotu. Proto 
lidé Ježíše prosili, aby odešel, namísto toho, aby se radovali, že uzdravil 
posedlého muže“ (Stedman, Servant Who Rules, 162).  

 

 

 



 
 

Čtyři zajímavosti v Mk 5,1–20: 

1. Muž byl uzdraven. 

2. Jeho sousedé se chtěli Ježíše zbavit. 

3. Ježíš uzdravenému muži nedovolil, aby s ním šel. 

4. Ježíš uzdravenému muži neřekl, aby mlčel, ale vyzval ho, aby 
vyprávěl, co pro něj udělal Pán. 

 

Překvapivé je v příběhu i to, že když uzdravený muž prosil, aby mohl Ježíše 
následovat, tak byl odmítnut (Mk 5,18.19). V evangeliích je to nejspíš jediný 
případ, kdy Ježíš nějakého člověka posílá pryč. Tento nový a dychtivý 
konvertita chtěl být blízko u Toho, kdo ho uzdravil. Přesto ho Ježíš posílá pryč. 

Co bylo důvodem pro to, že ho Ježíš odmítl? Možná byl uzdravený muž pohan 
a kromě Ježíše nebyl nikdo připraven přijmout pohana do jeho 
evangelizačního týmu. Existuje však další a závažnější důvod. Ježíš měl pro 
tohoto muže jiné, překvapivé poslání. V Markovu evangeliu je několikrát 
zmíněno, že Ježíš některým lidem zdůrazňoval, aby o tom, co pro ně udělal, 
nikomu neříkali. Nyní ale muži nařizuje pravý opak. Vincent Taylor píše, že 
„když Ježíš tomuto muži přikázal, aby vyprávěl o tom, co se mu stalo, dostal 
se tak vlastně do rozporu se svými předešlými příkazy v Mk 1,25.44; 3,12; 
5,43; 7,36… Toto napětí důvěryhodně vysvětluje skutečnost, že se událost 
odehrála mimo Galileu“ (Taylor, 285). V pohanské oblasti nehrozilo, že by lidé 
vyvolali politickou krizi. Na rozdíl od Židů totiž pohané neočekávali Mesiáše, 
který by bojoval s okupanty a stal se králem. V tomto kontextu bylo možné 
bezpečně hlásat mocné poselství o mužově kompletní proměně. France 
podotýká, že ti, kteří muže předtím znali, nemohli „ignorovat tak dramatickou 
změnu, která se po jeho setkání s Ježíšem udála“ (France, Mark, 232). Lidé 



 
 

z Dekapole sice Ježíše vyhnali, ale nezbavili se jeho vlivu. Jeho poselství nesl 
muž, který byl uzdraven od nečistých duchů.  

V Mk 5,19 je odhaleno další vodítko, které ukazuje na pravou Ježíšovu 
identitu. Ježíš uzdravenému muži řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, 
jak veliké věci ti učinil Pán.“ Podle Marka ale muž šel a vyprávěl „jak veliké 
věci mu učinil Ježíš“ (Mk 5,20). Muž tak identifikoval Ježíše jako Pána. James 
Edwards poukazuje, že se „uzdravený posedlý muž stal prvním misionářem, 
kterého Ježíš v Markově evangeliu vyslal. Pozoruhodné je, že to byl pohan 
vyslaný k pohanům“ (Edwards, 160).  

 

21. Autorita nad nemocemi 
 

Mk 5,21–34 

21Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě 
na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. 22Tu přišel 
jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše 
spatřil, padl mu k nohám 23a úpěnlivě ho prosil: „Má dcerka 
umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!“ 24Ježíš 
odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. 25Byla 
tam jedna žena, která měla dvanáct let krvácení. 26Podstoupila 
mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale 
nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. 27Když se 
doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho 
šatu. 28Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu 
zachráněna!“ 29A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je 
vyléčena ze svého trápení. 30Ježíš hned poznal, že z něho vyšla 
síla, otočil se v zástupu a řekl: „Kdo se to dotkl mého šatu?“ 
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31Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a 
ptáš se: ‚Kdo se mne to dotkl?‘“ 32On se však rozhlížel, aby našel 
tu, která to učinila. 33Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s 
bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou 
pravdu. 34A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v 
pokoji, uzdravena ze svého trápení!“ 

Tato pasáž odhaluje další klíčové téma Markova evangelia: uzdravující moc 
víry. Pro výklad tohoto textu je důležité vzít v úvahu, že řecké sloveso uzdravit 
(sózó) znamená také zachránit. V příbězích nejsou tyto dva výrazy příliš 
daleko. Ti, kdo jsou uzdraveni, setkávají se s Kristem. Příběh Jaira a krvácející 
ženy spojuje uzdravující víra. Marek zasazuje příběh ženy (Mk 5,25–34) mezi 
dvě části Jairova příběhu (Mk 5,21–24.35–43), aby zdůraznil jejich víru. Oba 
tyto příběhy spojuje víra a její uzdravující účinek. 

Kromě této spojnice jsou však tyto příběhy zcela odlišné. Jairus byl muž, který 
měl ve společnosti postavení. Jako představený synagogy měl na starosti 
bohoslužby v synagoze.  

Joel Marcus podotýká, že „Jairovo postavení židovského představitele není 
pro příběh tak důležité jako jeho role otce“(Marcus, 365). Je otcem dívky, 
která měla dvanáct let – v židovské kultuře se v tomto věku z dívky stává 
žena.  

Marek Jaira popisuje jako milujícího a pečujícího otce. Tím, že za Ježíšem 
veřejně přišel, tak ukázal, že se nebojí odhodit své předsudky a možná i 
vedoucí postavení. Tento příběh se pravděpodobně odehrál ve 
městě Kafarnaum, kde se Ježíš střetl s jeruzalémskými zákoníky a ostatními 
židovskými představiteli. Zástupy nepochybně také slyšely o uzdravení muže 
s nečistým duchem v Dekapoli (Mk 5,1–20). Je možné, že lidé nedočkavě 
čekali, až se vrátí z druhé strany jezera. Náboženští představitelé ale takovou 
radost asi neměli. Nejspíš si říkali, že měl v té pohanské oblasti zůstat.  
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V této situaci přišel Jairus za Ježíšem. Proč? Byl zoufalý. Jeho milovaná dcera 
byla nemocná a pomalu umírala. Podle toho, co o Ježíši slyšel, věřil, že Ježíš 
může jeho dceru uzdravit. Jairus byl opravdovým otcem. Jeho předsudky a 
postavení byly bezvýznamné ve srovnání s životem jeho dcery. 

Kromě toho, že Jairus odhodil své předsudky, tak se vzdal i své důstojnosti a 
pýchy. Marek líčí, že Ježíši „padl k nohám a úpěnlivě ho prosil“, aby přišel do 
jeho domu, vložil na jeho dcerku ruce a uzdravil ji (Mk 5,22.23).  

Římské čtenáře Markova evangelia jistě muselo velmi zaujmout, že Jairus jako 
představitel synagogy věřil v Ježíše. V té době, několik desítek let po Ježíšově 
ukřižování, byl totiž mezi Židy a křesťany propastný rozdíl, který se stále 
prohluboval. Osobní zkušenost římských čtenářů s Židy nemusela být vždy 
příjemná. To, že uvěřil a k Ježíši přišel tak vážený Žid, muselo křesťany v Římě 
v jejich náročné situaci obzvlášť povzbudit.  

Ve srovnání s Jairem nebyla žena nijak zvlášť důležitá. Posledních dvanáct let 
byla vlastně společenským vyvrhelem. Trpěla pravděpodobně dlouhodobým 
vaginálním krvácením čili menstruací, která nikdy nepřestávala. Levitský 
zákon říkal, že „když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého 
krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její 
nečistota po všechny dny výtoku … bude nečistá“ a vše, na co sáhne, bude 
nečisté (Lv 15,25–27). Žena, která měla problém s krvácením, na tom tedy 
byla podobně jako malomocný člověk. Obou se nikdo nesměl dotýkat a oba 
tak byli do jisté míry společensky izolováni.  

Evangelista Marek uvádí, že než žena přišla k Ježíši, zkusila všechno. Utratila 
svoje úspory za lékaře, ale nebylo to k ničemu. Nejspíš také zkusila i léčbu, jež 
je později zaznamenána v Talmudu. Některé z používaných prostředků sice 
měly posilující účinek a dokázaly omezit krvácení, ale většinou to byly jen 
pověry – jako například nošení popela z pštrosího vejce zabaleného ve lněné 
látce nebo zrnek ječmene, která byla nalezena v trusu bílé oslice (Barclay, 



 
 

Mark, 148). Žena ve své zoufalé situaci vyzkoušela úplně všechno. Dvanáct let 
je dlouhá doba.  

A pak uslyšela o Ježíši. Jak se k němu ale dostat? To byl problém. Nechtěla o 
své nemoci mluvit na veřejnosti, styděla se za ni a nikomu o ní neříkala. 

Tak se rozhodla, že bude diskrétní. Potajmu se k Ježíši přiblížila a dotkla se 
jeho oblečení. Podle Nu 15,38–41 nosili oddaní Židé dlouhé pláště, jež měly 
na všech čtyřech koncích třásně, které odkazovaly k tomu, že patří Bohu, jenž 
je vyvedl z Egypta. Právě jedné z těch třásní se žena nejspíš dotkla.  

Jakmile se třásně dotkla, něco se mezi ní a Ježíšem stalo – uvolnila se vlna 
uzdravující moci. Žena věděla, že je uzdravena, a Ježíš to poznal také. V ten 
moment udělal něco, co se nám může zdát netypické a z jistého pohledu i 
kruté.  

Udělal to, čeho se žena bála nejvíc. Ježíš se náhle zastavil a zeptal se, kdo se 
ho to dotkl. Tohle byla pravděpodobně ta poslední věc, kterou si žena přála. 
Nechtěla, aby se z ní, její nemoci nebo dokonce jejího uzdravení stala veřejná 
podívaná. Proto byla předtím tak diskrétní. Ježíš, kterému věřila, ale nyní 
celou věc odhaloval.  

Proč se Ježíš takto zachoval? Ve skutečnosti to kruté nebylo. Tímto jednáním 
Ježíš dal ženě další a mnohem důležitější požehnání. David Smith upozorňuje 
na to, že „kdyby se žena potichu vytratila, přišla by o své životní požehnání. 
Její tělo by sice bylo uzdraveno, její duše však ne. Byla by důkazem Ježíšovy 
moci, ale nepoznala by jeho lásku. Jak Ježíš ženu oslovil, když tam byla 
schoulená u jeho nohou a třásla se strachy? „Dcero“ – tak laskavě Ježíš 
žádnou ženu nikdy předtím neoslovil – „tvá víra tě zachránila. Odejdi 
v pokoji“ (Mk 5,34). Po těchto slovech musela žena děkovat Bohu, že ji 
nakonec Ježíš veřejně odhalil. Prožít ostudu před zástupem, který je 
obklopoval, ženě stálo za to. Z Ježíšových rtů zaslechla laskavá slova: „Tvá víra 
tě zachránila“ (Jones, sv. 1, 214). Žena se mohla radovat, že poznala Pána, 
který ji vyléčil nejen fyzicky ale i duchovně.  



 
 

Žena měla totiž to, co zástup neměl – víru. Od poněkud skeptických učedníků 
se dozvídáme, že se lidé Ježíše dotýkali a tlačili se na něj (Mk 5,31). Když se ho 
ale dotkla nemocná žena, vyšla z Ježíše uzdravující síla. Rozdíl mezi ostatními 
lidmi, kteří se také dotýkali Ježíše, a touto ženou byl v tom, že žena měla víru.  

Donald English napsal: „Židovští představitelé osnovali Ježíšovu vraždu, jeho 
rodina o něm pochybovala, jeho učedníci se v celé situaci moc neorientovali. 
Představený synagogy při uzdravení ženy poznával, co může víra v Ježíše 
přinést. Tato nemocná žena překonala všechny bariéry a nalézá tajemství 
víry. Důvěřuje Ježíši a říká mu celou pravdu. Učedníkům Ježíš vyčetl, že víru 
nemají (Mk 4,40), avšak ženu pochválil, protože víru měla (Mk 5,34)“ (English, 
115). 

Nebyla to ale zralá víra – alespoň prozatím ne. Bylo to nesmělá víra – taková, 
která ještě nebyla dost silná na to, aby ženu přivedla k Ježíši veřejně. Byla to 
svým způsobem i pověrčivá víra, jelikož žena věřila, že v Ježíšově šatu přebývá 
nějaká magická síla.  

Ježíš si ale této víry cenil. A nejen to. Ženinu víru pozvedl a posílil, když řekl: 
„Dcero, tvá víra tě uzdravila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení“ 
(Mk 5,34). 

Tento příběh ukazuje, že se Ježíš s lidmi setkává tam, kde jsou. Jakkoliv slabá 
a nedokonalá naše víra je, Ježíš ji přijímá a umožňuje, aby naše víra v něj 
rostla tak, že se z uzdravující víry stane vírou spásnou.  

 
 



 
 

 

 

22. Autorita nad smrtí 
 

Mk 5,35–43 

35Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a 
řekli: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Mistra?“ 36Ale 
Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: „Neboj 
se, jen věř!“ 37A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, 
Jakuba a jeho bratra Jana. 38Když přišli do domu představeného 
synagógy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. 39Vešel dovnitř a 
řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“ 40Oni 
se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, 
matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. 41Vzal 
ji za ruku a řekl: „Talitha kum,“ což znamená: „Děvče, pravím ti, 
vstaň!“ 42Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A 
zmocnil se jich úžas a zděšení. 43Ježíš jim přísně nařídil, že se to 
nikdo nesmí dovědět, a řekl, aby jí dali něco k jídlu. 

Je možné, že se Jairus s Ježíšem setkal už předtím. V L 7,1–10 je zaznamenáno 
uzdravení setníkova služebníka, jenž byl v čele římské vojenské posádky 
v Kafarnaum. Setníkův služebník „byl na smrt nemocen“ (L 7,2). Místo toho, 
aby za Ježíšem přišel sám, poslal setník židovské starší, aby Ježíše požádali o 
uzdravení jeho služebníka. Židé Ježíši potvrdili, že je setník hoden Ježíšovy 
návštěvy, protože postavil místní synagogu. Setník ukázal mimořádnou víru a 
Ježíš jeho služebníka uzdravil.  
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Je možné, že byl Jairus, jako představitel synagogy v Kafarnaum, součástí 
delegace, kterou setník za Ježíšem poslal. A pokud ne, určitě o uzdravení 
téměř mrtvého člověka slyšel.  

A Jairus nezapomněl. Jeho dcera se brzy ocitla ve podobné situaci. Jairus 
usoudil, že Ježíš by mohl pro jeho dceru udělat to samé, co tehdy udělal pro 
setníkova služebníka. S nadějí v srdci a jiskrou víry tedy v ten moment odhodil 
svoji obezřetnost, pýchu a důstojnost a šel k Ježíši prosit, aby mu pomohl (Mk 
5,22.23).  

Jairus musel být nadšený, když Ježíš souhlasil. Jeho srdce přetékalo nadějí, 
protože věděl, že toto je jeho poslední šance. Uvědomoval si také, že čas běží. 
Jeho dcera stála na prahu smrti. Právě teď bylo potřeba spěchat.  

Místo spěchu ale přišlo zpoždění. Ježíš se zastavil, aby krátce promluvil se 
ženou, kterou uzdravil (Mk 5,25–34). Těchto několik minut muselo Jairovi 
připadat jako hodiny. Netrpělivě čekal, až Ježíš vyřeší jeho životní krizi.  

Zpoždění ale bylo příliš velké. Zanedlouho dorazili poslové a oznámili, že je 
pozdě – Jairova dcera zemřela (Mk 5,35).  

Jairova naděje zhasla. Věděl, že Ježíš může uzdravit nemocné, dokonce 
smrtelně nemocné. To v Kafarnaum již několikrát dokázal. Ale nemoc byla 
jedna věc a smrt druhá.  

Jairovi neumřela jen dcera, ale i naděje. Proč to Ježíši tak dlouho trvalo?  

Právě v tomto okamžiku Ježíš vyřkl stručnou, ale velmi důležitou větu: „Neboj 
se, jen věř“ (Mk 5,36). Vcelku jednoduchá slova, která však obsahují důležitý 
princip. Ježíš řekl: „neboj se“ až potom, co se vyplnily nejhorší Jairovy obavy. 
Holčička byla mrtvá. Pak dodal: „jen věř“, když se zdálo, že pro víru a naději 
už nebyl důvod.  

Jairus viděl jen Ježíšovo zpoždění. Ježíš ale viděl příležitost dát Jairovi ještě 
větší požehnání, než o které původně prosil – požehnání, které nebylo jen pro 



 
 

něj, ale i pro celou křesťanskou komunitu v Římě, která o mnoho let později 
četla tento příběh v Markově evangeliu. Toto požehnání však povzbuzuje Boží 
lid až dodnes. Boží zpoždění a mlčení má často svůj důvod. U Jaira tomu tak 
bylo.  

„Jen věř.“ Lehko se to řekne, ale těžko udělá – obzvlášť tehdy, když člověk 
stojí uprostřed nějaké krize. Je snazší to vzdát, otočit se k Ježíši zády a odejít 
pryč.  

„Neboj se, jen věř.“ James Edwards píše, že to je „výzva jak pro Jaira, tak pro 
každého, kdo se s Ježíšem setká. Máme věřit jen tomu, co okolnosti a naše 
zkušenosti dovolí, nebo máme věřit v Boha, pro kterého není nic nemožné? 
Je důležité jediné – věřit. Přítomný čas řeckého imperativu znamená stále 
věřit, držet se víry a nepodlehnout zoufalství. Co se týče okolností, tak Jairova 
dcerka byla mrtvá – jeho budoucnost byla uzavřená. Avšak pro Ježíše, byla 
stále otevřená. Víra není něčím, co Jairus má, ale něčím, co má Jaira. Víra ho 
přenáší ze zoufalství k naději. Ježíš Jairovi přikazuje, aby se nebál, ale aby 
věřil“ (Edwards, 166). To samé Ježíš přikazuje nám dnes. I tehdy, když se zdá, 
že jsou určité věci nemožné. 

„Ze všech křesťanských ctností,“ píše J. C. Ryle, „je v Novém zákoně nejčastěji 
zmiňována a vyzdvihována víra. Žádná jiná ctnost Krista tak neoslavuje. 
Naděje dychtivě očekává dobré věci. Láska má laskavé a ochotné srdce. Víra 
má prázdné ruce, ale dostane vše, i když to nemůže nijak oplatit. Tato ctnost 
je pro duši křesťana nejdůležitější. Vírou začínáme. Vírou žijeme. Vírou 
stojíme. Vírou překonáváme. Vírou máme v srdcích pokoj. A vírou vcházíme 
do odpočinku“ (Ryle, 102). 

 
 

 

 



 
 

Kristova autorita je základem víry 

1. Autorita nad přírodou (Mk 4,35–41). 

2. Autorita nad nadpřirozenými silami (Mk 5,1–20). 

3. Autorita nad nemocemi (Mk 5,21–34). 

4. A dokonce i autorita nad smrtí (Mk 5,35–43). 

 

Jairus věřil a šel s Ježíšem a úzkým okruhem učedníků (Petrem, Jakubem a 
Janem) do jeho domu. Tam se setkali s „experty na smrt“, profesionálními 
smutečními hosty, kteří se Ježíši vysmáli, když řekl že „dítě neumřelo, ale spí“ 
(Mk 5,39). Smuteční hosté „moc dobře věděli, že je děvčátko mrtvé a že se 
mrtví lidé neprobouzejí zpátky k životu“ (Marcus, 371).  

Ježíš ale jakoby procvičuje „umění ignorovat okolnosti“ a jde se svými třemi 
učedníky a rodiči holčičky do místnosti, kde učiní nemožné. Vezme holčičku 
za ruku a řekne jí, aby vstala (Mk 5,41). Ježíš má moc i nad samotnou smrtí.  

Tento příběh odkrývá jedno z nejdůležitějších učení Nového zákona. Je 
jakousi předzvěstí okamžiku, kdy Ježíš zvítězí nad smrtí a vstane z hrobu (Mk 
16,1–8). Pro Pavla se toto učení stává ústředním bodem: „Nechceme vás, 
bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili 
jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak 
také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 
Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, 
zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám 
Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my 
živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru 
vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně 
potěšujte“ (1Te 4,13–18).  



 
 

„Pane, nauč nás, co znamená věřit, když jsou všechny lidské možnosti 
vyčerpány. Ať se nesmějeme s davem, ale věříme, i když vůbec nevíme, co 
uděláš“ (France, Mark, 71). Jak potěšující tato slova jsou! Zvláště v kontrastu 
s lidmi, kteří nemají žádnou naději, když je nebo jejich milované pohltí smrt 
(1Te 4,13). Uzdravením dcery židovského představitele Ježíš v Markově 
evangeliu poprvé ukazuje, že se křesťané nemají čeho bát – dokonce ani smrti 
ne. Následovníci Krista mají všechny důvody v něj věřit (Mk 5,36). Proč? 
Protože to, co udělal pro Jairovu dceru, nakonec udělá pro každého svého 
učedníka. V Mk 5 Ježíš demonstroval to, co později v J 11 vyslovil: „Já jsem 
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a 
věří ve mne, neumře navěky“ (J 11,25.26). Zázrak vzkříšení Jairovy dcery byl 
pro Markovy římské čtenáře zásadní. Vždyť kolik jejich příbuzných a 
spoluvěřících v Kristu bylo v Neronových amfiteátrech umučeno! A kdo ví, 
třeba mohli být na řadě teď právě oni. Poselství o Ježíšově moci nad smrtí 
mělo pro tyto lidi klíčový význam. Toto poselství je však oporou všem 
křesťanům v průběhu dějin. I my jsme vybízeni, abychom věřili, a když jde do 
tuhého, abychom si vybrali víru místo strachu. Ve skutečnosti si ji však 
musíme vybrat, i když jde všechno hladce. „Neboj se, jen věř!“ neplatí jen pro 
Jaira. Je to motto pro každého křesťana.  

Ralph Martin zvěst z Mk 5,35–43 shrnul: „Lidé se Ježíši smáli (Mk 5,40). A nyní 
se díky němu a jeho vítězství křesťané mohou smát smrti (1K 15,54–57)“ 
(Martin, Where the Action Is, 45).  

 
 



 
 

 

 

 

23. Odmítnutí versus misie 
 

Mk 6,1–13 

1Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním. 2Když 
přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo 
a v úžasu říkali: „Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, 
jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! 3Což to 
není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a 
Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem 
úrazu. 4Tu jim Ježíš řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, 
u svých příbuzných a ve svém domě.“ 5A nemohl tam učinit 
žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a 
uzdravil je. 6A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní 
vesnice a učil. 7Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva 
a dával jim moc nad nečistými duchy. 8Přikázal jim, aby si nic 
nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, ani mošnu, ani peníze do 
opasku; 9aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty. 10A řekl 
jim: „Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z 
těch míst neodejdete. 11A které místo vás nepřijme a kde vás 
nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach ze svých 
nohou na svědectví proti nim.“ 12I vyšli a volali k pokání; 
13vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných 
a uzdravovali je. 
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Ježíšův domov byl v Nazaretě. Toto městečko nebylo zrovna úchvatným 
místem. Leželo na kamenité stráni, mělo maximálně 500 obyvatel (Bromiley, 
sv. 3, 500.501). Nazaret se ničím významným neproslavil. Proto tedy Natanael 
vtipně poznamenal: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ (J 
1,46). Pravděpodobně odtamtud moc dobrého nevzešlo. A zdá se, že to ani 
sami obyvatelé Nazareta neočekávali.  

Pravděpodobně také nechtěli, aby Ježíš byl výjimkou z této tradice. 
Koneckonců ho znali. Někteří z nich si s ním hráli jako malí kluci, jiní si ho 
najali na práci jako tesaře. Viděli ho vyrůstat a znali jeho matku, bratry a 
sestry. Zajímavé je, že navzdory židovským zvykům Marek v rodinné historii 
nezmiňuje Josefa (Mk 6,3). Ježíš měl být představen jako syn Josefův, ne jako 
syn Marie. Tato formulace může znamenat dvě skutečnosti. (1) Může se 
jednat o pomluvu, která se týkala Ježíšova narození – tedy že Marie 
otěhotněla ještě před svatbou, (2) nebo se může jednat o Markovu úmyslnou 
narážku na panenské početí.  

Každopádně pro obyvatele Nazareta Ježíš nebyl nikým zvláštním. Znali jej i 
jeho rodinu. Třicet let strávil jako jeden z nich. Nazaret je ukázkou toho, že 
familiárnost vede k opovržení.  

Ježíš byl ve svém lidství jako oni, přesto na něm bylo něco odlišného. Ať už 
chtěli, nebo ne, museli to uznat. Kdyby mohli, tak by to popřeli. Navzdory 
jejich předsudkům neměli jinou možnost než uznat, že nebyl jako oni. Když se 
snažili ten rozdíl vysvětlit, nastal problém. Jak sami popsali, Ježíšova 
rozdílnost se týkala dvou záležitostí. 

(1) „Odkud to ten člověk má?“ (Mk 6,2). Zprávy o Ježíšově učení nepochybně 
dorazily i do Nazareta. Lidé slyšeli, že vyučoval s autoritou. Obyvatelé 
Nazareta ale nemohli o jeho studiu či autoritě nic říci, protože v době, kdy ho 
potkávali, se takto neprojevoval. Ačkoliv Ježíš nestudoval se zákoníky 
v Jeruzalémě, úspěšně dokázal vyvrátit jejich námitky. Obyvatelé Nazareta 
byli jeho znalostmi ohromeni.  



 
 

(2) „Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho 
rukama!“ (Mk 6,2).  

Dávní prorokové jako Elijáš sice dělali zázraky, ale byly to výjimky. Ježíš však 
v rámci své služby udělal celou řadu mocných zázraků. Uzdravoval 
malomocné, vyháněl nečisté duchy, a „kdo se ho dotkli, byli uzdraveni“ (Mk 
6,56). Lidé opakovaně „žasli a chválili Boha: ‚Něco takového jsme ještě nikdy 
neviděli‘“ (Mk 2,12).  

Lidé si však kladli ještě další otázku: Jak mohl mít Ježíš moc, kterou ani Mojžíš 
a Elijáš neměli? Určitě ji nezískal rodově. Na jeho bratrech nebylo nic 
zvláštního. A určitě to nebylo prostředím – alespoň ne prostředím Nazareta. 
Obyvatelé Nazareta nemohli přijít na to, proč byl Ježíš jiný než oni. Reagovali 
tudíž iracionálně – „byl jim kamenem úrazu“ (Mk 6,3).  

Obyvatelé Nazareta řešili problém, který si však musí zodpovědět každý, kdo 
se s Ježíšem setká. Buď je Ježíš tím, kým tvrdí, nebo je to lhář a šarlatán. 
Žádný střed není. Když se s Ježíšem setkáme, musíme nějak zareagovat. Buď 
nám může být kamenem úrazu, nebo uvěříme. Žádná jiná možnost 
neexistuje.  

V tomto kontextu je chování lidí z Nazareta pochopitelné. Zkusme si tuto 
situaci představit v dnešní době. Přišel by dobře známý člověk z vašeho 
města, který by o sobě začal tvrdit, že je zakladatelem nového království. 
Někteří z nás by nepochybně kroutili hlavou. Kdybychom ale odhlédli od 
svých předsudků, museli bychom jeho výroky vyhodnotit a rozhodnout se. To 
se stalo i v Nazaretě. Lidé si ale raději zvolili pochybnost než víru.  

A protože se takto rozhodli, tak tam Ježíš nemohl „učinit žádný mocný čin“ 
(Mk 6,5). K tomu, aby Ježíš vykonal zázrak, bylo zapotřebí dvou věcí. První 
byla moc. Té měl Ježíš dostatek. Druhou pak byla víra, jak bylo ukázáno 
v zázraku s krvácející ženou a Jairovou dcerou (Mk 5,21–43). Obyvatelům 
Nazareta však chyběla víra. Ježíš se proto „podivil jejich nevěře“ (Mk 6,6).  



 
 

V této souvislosti je důležité slovo „jen“. Kvůli jejich nevěře tam nemohl učinit 
žádný zázrak, „jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je“ (Mk 
6,5). Je snadné dívat se na shromáždění nebo skupinu lidí a vidět jen jejich 
pochybnosti. Ale jak v Nazaretě, tak i dnes existují lidé, kteří navzdory drtivým 
předsudkům valné většiny upřímně věří. I když si Elijáš myslel, že je jediný, 
v Izraeli bylo dalších sedm tisíc věrných. Někteří z nich byli nepochybně 
ovocem jeho služby. V Nazaretě to bylo stejné. Ježíš tam nemohl dělat 
zázraky –až na pár uzdravení. I když má zástup jiný názor, přesto si můžeme 
zvolit víru. Volíme sami za sebe a naše volba není ovlivněna hlasem většiny. 
Jako lidé máme možnost volby.  

I přesto se Ježíš „podivil jejich nevěře“ (Mk 6,6). V Písmu je zdůrazněno, že 
Ježíše v určitých situacích překvapovala jak víra některých lidí, tak nevěra 
jiných. Kristus byl ohromen vírou římského setníka: „Podivil se a řekl těm, 
kteří ho následovali: ‚Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli 
nenalezl u nikoho‘“ (Mt 8,10). J. D. Jones podotýká, že Ježíš našel „mocnou 
víru tam, kde ji nečekal“. Podobným způsobem „se divil nevěře Nazarejců, 
protože nevěřili, navzdory tomu, co věděli. Nevěřili i přesto, že rozpoznali, jak 
významný Ježíš je“ (Jones, sv. 1, 249).  

Přestože Ježíše odmítli obyvatelé jeho rodného města, stejně jako většina 
jeho rodiny, pokračoval ve své službě dál. „Ježíšova práce neustala. Na rozdíl 
od Elijáše se Ježíš neuchýlil do pouště a neprosil, aby mohl zemřít. Zatímco u 
Elijáše máme pro jeho malomyslnost pochopení, u Ježíše by to mohlo 
poškodit náš náhled na něj. O to více je třeba vnímat Ježíšovu velikost“ 
(Chadwick, 167). 

Ježíš se nepoddal zklamání, ale změnil své působiště a šel učit do okolních 
vesnic (Mk 6,6). Řídil se podle rady, kterou později dal svým učedníkům: 
„Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného“ (Mt 
10,23). Ježíš se přemístil také proto, aby posunul vzdělávání dvanácti 
učedníků do další fáze. Když je poprvé zavolal, udělal to proto, aby „byli 
s ním, aby je posílal kázat“ (Mk 3,14).  



 
 

Touto etapou však už učedníci prošli. Byli s ním, slyšeli ho vyučovat, viděli ho 
uzdravovat a utěšovat. Pozorovali také, jak se choval, když ho lidé uráželi a 
odmítali. Tímto pozorování se ale mohli naučit jen něco. Nyní potřebovali 
svou vlastní zkušenost, potřebovali si vyzkoušet kázat a uzdravovat (Mk 6,7–
13). Když se pak vrátili, byly jejich úspěchy a neúspěchy základem pro další 
Ježíšovo vyučování. Ježíš dvanáct učedníků připravoval na vedení jeho církve 
(Marek 6,30.31) a pomalu své učedníky přeměňoval v apoštoly. 
Z následovníků se stali vyslanci, kteří dělají Boží dílo.  

Ježíš samozřejmě věděl, že učedníci budou čelit kritice a odmítání. Tyto 
reakce je však potřeba očekávat, když jsou lidé nuceni volit mezi vírou a 
pochybností. Asi nikdo z nás nemá rád odmítnutí o nic víc než učedníci. Být 
opravdovým učedníkem však znamená riskovat. Naším problémem je, že 
většina z nás by chtěla být učedníky po celý život, nejsme však ochotni náš 
život a naši důstojnost riskovat tím, že bychom se stali apoštoly. Preferujeme 
náš pohodlný úkryt před nejistotou většího světa. Ježíš, který znal povahu a 
potřeby svých učedníků, je ale vyvedl z jejich komfortní zóny, a tak jim 
umožnil další růst.  

Tímto způsobem Ježíš začal křesťanskou misii. Vysílal své učedníky dělat to, 
co sám nestihl. Nebylo možné, aby se s každým osobně setkal, proto své 
učedníky zmocnil k tomu, aby byli jeho „prodlouženou rukou“. Ježíš vysílá i 
dnes ty, kteří jsou ochotni ho následovat. Každý z jeho následovníků má 
privilegium a zodpovědnost volby. Možná by pro nás bylo příjemnější zůstat 
učedníky, ale Ježíš z nás chce udělat apoštoly. A pokud chceme, tak nás 
uschopní, zmocní a povede.  

 



 
 

 

 

24. Skutečný význam Jana Křtitele 
 

Mk 6,14–29 

14Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo 
známým; říkalo se: „Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm 
působí mocné síly.“ 15Jiní říkali: „Je to Eliáš!“ A zase jiní: „Je to 
prorok – jeden z proroků.“ 16Když to Herodes uslyšel, řekl: „To 
vstal Jan, kterého jsem dal stít.“ 17Tento Herodes totiž dal Jana 
zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu 
Herodiadu, manželku svého bratra Filipa, 18a Jan mu vytýkal: 
„Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!“ 19Herodias 
byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale 
nemohla. 20Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž 
spravedlivý a svatý, a chránil ho; když ho slyšel, byl celý nejistý, 
a přece mu rád naslouchal. 21Vhodná chvíle nastala, když 
Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své 
dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. 22Tu vstoupila 
dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s 
ním hodovali. Král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a já ti to 
dám.“ 23Zavázal se jí přísahou: „Dám ti, co si budeš přát, až do 
polovice svého království.“ 24Ona vyšla a zeptala se matky: „Oč 
mám požádat?“ Ta odpověděla: „O hlavu Jana Křtitele.“ 25Dcera 
spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: „Chci, 
abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ 26Král se velmi 
zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji 
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odmítnout. 27Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. 
Ten odešel, sťal Jana v žaláři 28a přinesl jeho hlavu na míse; dal 
ji dívce a dívka ji dala své matce. 29Když to uslyšeli Janovi 
učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. 

To není hezký příběh! Proč vůbec v Bibli je? Prvním možným důvodem je 
srovnání Jana Křtitele a učedníků, druhý důvod se týká života a smrti Jana a 
Ježíše.  

Pasáž, která se týká učedníků, začíná slovy „uslyšel o tom král Herodes“ (Mk 
6,14). O čem uslyšel? Z kontextu vyplývá (Mk 6,7–13), že slyšel o kázání a 
službě učedníků. Misie dvanácti učedníků a nadšení, jež vyvolala, přitáhla 
pozornost tetrarchy Galileje, Heroda Antipy.  

Je zajímavé, že příběh o Herodovi a Janovi umístil Marek mezi příběhy, kde 
Ježíš vysílá dvanáct učedníků (Mk 6,7–13) a kde se učedníci vracejí zpět (Mk 
6,30). Toto umístění je poněkud zvláštní. Nelze asi úplně souhlasit s Mornou 
Hookerovou, která ho vidí jen jako literární prostředek, jenž má vytvořit jakési 
„mezidobí, než učedníci dokončí svou misii“ (Hookerová, 158). Výstižněji to 
vyjádřil James Edwards, který napsal: „Příběh představuje důsledky, jež 
potkávají učedníky, kteří následují Ježíše ve světě plném chamtivosti, úpadku, 
moci a bohatství. Marek vkládá brutální záznam mučednictví Jana Křtitele 
mezi vyslání dvanácti učedníků (Mk 6,7–13) a jejich návrat (Mk 6,30) proto, 
aby čtenáři pochopili, co může učednictví přinášet“ (Edwards, 183). Ježíš tuto 
interpretaci textu v Mk 8,34 posiluje, když říká: „Kdo chce jít za mnou, zapři 
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“  

Pro prostý galilejský lid muselo být kázání a uzdravování, které Ježíš a dvanáct 
učedníků dělali, dobrou zprávou. Heroda to ale zneklidnilo. Vnímal to jako 
obrovskou krizi. Jeho špatné svědomí to zburcovalo do takové míry, že začal 
být paranoidní. Herodes se zvláště bál, že Ježíš je vzkříšeným Janem (Mk 
6,16).  
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V tomto okamžiku se Marek vrací ke vztahu Heroda a Jana a osvětluje 
okolnosti smrti Jana Křtitele. Zdá se, že vše začalo u chtíče. Je zřejmé, že se 
Herodes „zbláznil“ do Herodiady. Problémem ale bylo, že byla vdaná za jeho 
bratra Filipa (Mk 6,17). No vlastně, on to problém nebyl. Herodes ignoroval 
přání svého bratra a vzal si jeho manželku jako vlastní.  

To ale přineslo potíže. Její svazek s Herodem nebyl v souladu s Mojžíšovým 
zákonem, který jasně zakazoval brát si manželku svého bratra, když byl bratr 
naživu (Lv 18,16; 20,21; Josephus, Antiquities, Židovské starožitnosti, 18.5.4). 
Jan se proti této situaci ostře postavil a odsoudil Heroda a jeho novou 
manželku za nezákonné manželství (Mk 6,18).  

Herodovi Janova reakce samozřejmě přinesla komplikace. Herodiada chtěla 
Jana rovnou zabít (Mk 6,19). Tehdy se projevila určitá Herodova dobrá 
stránka. Začal Jana před svou krutou manželkou chránit. Proč? Protože 
Herodes věděl, že je Jan „muž spravedlivý a svatý“, a i když ho Janovo 
poselství znepokojovalo, rád mu „naslouchal“ (Mk 6,20).  

V této fázi ještě bylo možné Herodovi pomoci. Byl otevřený dobru. Určitě je 
možné Heroda Antipu vnímat jako nenapravitelně zvráceného muže, Bible ho 
ovšem takto nevidí. Herodes své srdce nezatvrdil, byl otevřený Janovým 
výzvám, které ho mohly ještě ovlivnit.  

Herodes měl ale vážný problém. Byl rozpolcený. William Barclay podotýká, že 
„Herodes Antipas byl zvláštní směsicí. Na jednu stranu se Jana bál a 
respektoval ho. Na druhou stranu se však Janových slov děsil. Přesto mu rád 
naslouchal“ (Barclay, Mark, 154). Samozřejmě, když se nad tím zamyslíme, 
tak většina z nás není jiná. Hřích a pokušení nás zároveň přitahují i odpuzují. 
Herodes byl člověk – stejně jako my. A my máme v našich srdcích potenciál, 
jaký měl Herodes. 

V Herodově mysli probíhal boj mezi úctou k dobru a touhou po zlu, což 
nakonec jeho dobrou část charakteru zlomilo a vedlo ke katastrofě, která se 
dotkla jak jeho samotného, tak Jana Křtitele. Zdá se, že jedinou věcí, které se 



 
 

Herodes nechtěl za žádných okolností vzdát, byl jeho cizoložný vztah 
s Herodiadou. Tento hřích, který si Herodes uchovával, způsobil, že nakonec 
zcela opustil správnou cestu.  

Herodiada si brzo našla příležitost svého manžela pevně sevřít. Na oslavě 
svých narozenin poslala svou dceru Salome tančit před důležitými hosty 
Heroda. „Je neuvěřitelné, že to Herodiada vůbec udělala. Sólový tanec byl 
v tehdejší době a kultuře nemravný. Je pozoruhodné, že se princezna s 
královskou krví takto odhalila a ponížila, protože takové tance prováděly 
většinou jen prostitutky. Fakt, že to Salome udělala, nám o ní a její matce, 
která jí to dovolila a povzbudila ji v tom, mnohé vypovídá“ (Barclay, Mark, 
153).  

Vypovídá nám to také něco o Herodově temné stránce. Herodovi se dívka tak 
„zalíbila“ (Mk 6,22), že jí přede všemi slíbil, že splní cokoliv, o co požádá. 
Salome se poradila se svou matkou a žádala smrt Jana Křtitele.  

Je pravda, že tato žádost Heroda rozrušila (Mk 6,26). Octl se na hraně. Mohl 
buď obstát a takovou podlost zavrhnout, anebo podlehnout.  

Herodes podlehl a ukázal tak, kde skutečně leží jeho problém – byl 
nerozhodné vůle. J. D. Jones poznamenává: „V jistém smyslu Herodes nebyl 
úmyslně zvráceným člověkem. Byl ale slabý a nechal se zatáhnout do této 
podlosti. Herodes je novozákonním Achabem. Jak Achab, tak Herodes byli 
slabí a zaměření na smysly. Kdyby však měli jednat oni sami, ani jeden z nich 
by nechtěl mít na rukou krev. Královny obou mužů ale měly vůli rozhodnout. 
Muži se tak řídili podle vůle svých královen a spáchali velké špatnosti“ (Jones, 
sv. 2, 31).  

Herodes patří mezi typ lidí, kteří milují zároveň dobro i zlo. Jejich rozhodnutí 
jsou ovlivňována tím, kolik toho vypijí, a strachem z nespokojenosti svých 
společníků. 



 
 

Herodes se rozhodl a začal morálně klesat. „Jeho osud můžeme sledovat v L 
23: ‚Tu se od něho [Ježíše] Herodes se svými vojáky odvrátil, vysmál se mu…‘ 
Je zajímavé porovnat dvě situace – Jana se bál, od Ježíše se však odvrátil a 
vysmál se mu. Zde je jasně vidět, jak působí hřích. Celá tragédie pramenila 
z Herodovy zvrácené vášně pro Herodiadu. Hřích však také sužuje svědomí, 
jak je vidět v Herodově zděšení. ‚Odplatou za hřích je smrt.‘ To není jen planá 
výhrůžka ani teologický strašák. Je to neúprosný zákon. Je zajímavé sledovat, 
jak se hřích rozvinul dál. Herodes se Jana bál, ale už za pár měsíců se tak 
změnil, že se Kristu posmíval“ (Jones, sv. 2, 35). 

V Mk 6,14–29 je zajímavé srovnání Jana Křtitele a Ježíše. V Markově evangeliu 
jsou překvapivě jen dvě pasáže, které nejsou zaměřeny na Ježíše. A obě jsou o 
Janovi. První z nich (Mk 1,2–8) Jana popisuje jako Ježíšova předchůdce 
v poselství a službě, druhá pasáž (Mk 6,14–29) ho vykresluje jako předchůdce 
jeho smrti. Ježíš byl také zabit vládcem, který v něm rozpoznal něco víc (Mk 
15,9.10.12.14.15), ale podlehl tlaku veřejnosti (Mk 15,10.14.15). 

Francis Maloney však upozorňuje, že „je mezi Janem a Ježíšem je rozdíl. 
Markova zpráva o Janově smrti končí tím, že je Janovo tělo učedníky 
přesunuto do hrobu (Mk 6,29). V Mk 6,14–16 je zmíněno, že kolují zvěsti o 
Janově vzkříšení, ale jsou to jen fámy. Křesťané, kteří tento příběh čtou, se 
dozvídají, že Jan Křtitel byl pohřben (Mk 629). Věří ale, že Ježíš byl zavražděn, 
pohřben a vzkříšen z mrtvých (Mk 16,1–8). Objevuje se však další rozdíl. Jan 
Křtitel byl pohřben svými věrnými učedníky. Ježíš, kterého jeho učedníci 
opustili (Mk 14,50), však byl pohřben členem rady – Josefem z Arimatie, který 
měl být jeho nepřítelem (Mk 15,43–46)“ (Maloney, 127). 

Jaký je však „skutečný význam“ Jana Křtitele? Ellen Whiteová píše, že „Ježíš 
nezasáhl a svého služebníka nevysvobodil. Věděl, že Jan v této zkoušce 
obstojí. … Jan se měl stát mučedníkem, aby mohl být příkladem pro tisíce 
dalších lidí, kteří přijdou po něm a budou muset jít z vězení na smrt. Až budou 
Ježíšovi následovníci, zdánlivě opuštěni Bohem i lidmi, trpět v osamělých 
vězeňských celách, umírat mečem nebo na mučidlech či na hranicích, bude je 



 
 

posilovat vědomí, že podobnou zkouškou prošel i Jan Křtitel, o jehož věrnosti 
vydal svědectví sám Kristus“ (Whiteová, Touha věků, 141) 

 

25. Nasycení pěti tisíců a Kristova krize 
 

Mk 6,30–56 

30Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co 
činili a učili. 31Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a 
trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho 
lidí, a neměli ani čas se najíst. 32Odjeli tedy lodí na pusté místo, 
aby byli sami. 33Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je; pěšky 
se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. 34Když Ježíš 
vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli 
jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. 35Když už 
čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Toto místo 
je pusté a je už pozdě. 36Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů 
a vesnic nakoupit něco k jídlu.“ 37Odpověděl jim: „Dejte vy jim 
jíst!“ Řekli mu: „Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a 
dát jim jíst?“ 38Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte? Jděte se 
podívat!“ Když to zjistili, řekli: „Pět, a dvě ryby.“ 39Přikázal jim, 
aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. 40Rozložili 
se tam oddíl za oddílem stokrát po padesáti. 41Potom vzal Ježíš 
těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal 
chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě 
ryby rozdělil všem. 42A jedli všichni a nasytili se; 43a ještě sebrali 
dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. 44Těch, kteří jedli 
chleby, bylo pět tisíc mužů. 45Hned nato přiměl Ježíš své 
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učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k 
Betsaidě, než on propustí zástup. 46Rozloučil se s nimi a šel na 
horu, aby se modlil. 47A když nastal večer, byla loď daleko na 
moři a on jediný na zemi. 48Spatřil je zmožené veslováním, neboť 
vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl 
jít dál kolem nich. 49Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v 
domnění, že je to přízrak; 50všichni ho totiž viděli a vyděsili se. 
On však na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte 
se!“ 51Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení 
úžasem. 52Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich 
mysl nebyla vnímavá. 53Když se dostali na druhý břeh, přistáli u 
Genezaretu. 54Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé Ježíše poznali, 
55zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na 
každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. 56A kamkoli 
vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a 
prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A 
kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. 

Mk 6,30 je v Markově evangeliu jediným místem, kde je dvanáct učedníků 
nazváno apoštoly. Důvodem může být, že jde o jediný případ, kdy jsou vysláni 
(doslova „apoštolováni“). V celém evangeliu se pak o nich mluví jako o jako o 
studentech a učednících, ne jako o poslech nebo kazatelích.  

Ježíš tedy vysílá učedníky (Mk 6,7–13) a ti se po splnění úkolů vracejí. Marek 
ve zbytku příběhu ukazuje, že se mají stále co učit (Mk 6,52). Potřebují být 
ještě nějakou dobu učedníky, než se z nich stanou plnohodnotní apoštolové. 

Ježíš si uvědomil, že přišel čas pro novou úroveň vyučování jeho učedníků. 
Takže poté, co se ze své misie vrátili a „oznámili mu všecko, co činili a učili“, je 
Ježíš vyzval, aby s ním šli na opuštěné místo, kde budou sami (Mk 6,30.31). R. 
T. France píše, že byl čas „se opět něco naučit. Měli za sebou náročnou a 

http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v46
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v47
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v48
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v49
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v50
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v51
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v52
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v53
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v54
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v55
http://www.biblenet.cz/b/Mark/6#v56


 
 

vyčerpávající misii – a nyní byl čas ‚dobít baterky‘“ (France, Mark, 80). Ježíš 
vyslal učedníky sloužit, poté však vyhradil jejich čas pro spojení s Bohem. 
Služba a napojení na Krista jsou pro zdravou křesťanskou službu klíčové.  

Nakonec ale bylo vše jinak. Lidé odevšad přicházeli na druhou stranu jezera, 
takže když Ježíš dorazil, čekalo na něj už mnoho lidí. Den pomalu ubíhal a 
velký zástup se stal příležitostí pro nasycení pěti tisíců, resp. dvaceti tisíc, 
jelikož Marek počítal jen dospělé muže (Mk 6,44). 

 

Vyvážená služba 

„Pokud naše spojení s Kristem nevyústí v službu, pak je něco špatně. Pokud 
ale sloužíme bez spojení s Kristem, pak je naše služba prázdná, bezvýsledná 
a dlouhodobě ji není možné udržet.“ (Jones, sv. 2, 48) 

 

Samotný zázrak musel učedníky ohromit. Zmiňují jej všechna čtyři evangelia. 
Přesto se zdá, že tento zázrak neměl žádný adekvátní důvod. Zázrak 
nevyplynul z žádosti zástupu. V tom se nasycení čtyř tisíců v Mk 8,1–10 liší od 
nasycení pěti tisíců. Marek zmiňuje, že nasycení čtyř tisíců bylo nutné, jelikož 
lidé byli bez jídla tři dny a neměli co jíst. Pětitisícový zástup byl ale jen pár 
hodin od svých domovů a lidé si mohli koupit jídlo v okolních vesnicích (A. B. 
Bruce, Kata Markon, 393).  

Proč byl tento zázrak důležitý, je naznačeno v Mk 6,52. Ježíš zde učedníky 
napomíná, že nepochopili, jak to bylo s chleby (více jsou výpovědi 
rozpracovány v J 6).  

Sám o sobě je zázrak samozřejmě velmi působivý. Všichni, kteří někdy 
připravovali jídlo pro pár tisíc (nebo pár desítek) lidí, tak to mohou potvrdit. 
Jídlo to bylo jednoduché, chod se skládal z ječmenného chleba a solených ryb 



 
 

o velikosti sardinek, které jedli ti nejchudší lidé. Ježíš tedy uspokojil jejich 
základní potřebu, jejich gastronomické touhy nejspíš ne.  

Lidé se ale nezajímali o to, co to bylo za jídlo. Zajímalo je, jak to dokázal. 
Tento člověk přece před nedávnem vzkřísil Jairovu dceru – byl jako Elijáš a 
Elíša, kteří také „křísili mrtvé a sytili hladové“ (Guelich, 344; 1Kr 17,10–24; 2Kr 
4,32–37.42–44). Rozsah Ježíšových zázraků byl ale mnohem širší než u těchto 
dvou židovských proroků. Na zázraku nasycení pěti tisíců bylo něco 
výjimečného.  

První „nápovědu“ v kontextu jedinečnosti tohoto příběhu je možné najít v Mk 
6,45, ve kterém je zaznamenáno, že Ježíš přiměl „své učedníky, aby vstoupili 
na loď“ a odpluli na druhou stranu jezera. Proč musel Ježíš učedníky „přimět“, 
aby pluli sami, Marek nezmiňuje, objasňuje to však Janovo evangelium. Jan 
vysvětluje, že když lidé viděli zázrak nasycení pěti tisíců, začali si říkat: 
„Opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět.“ Poté se ho snažili zmocnit, 
„aby ho provolali králem“ (J 6,14.15).  

Lidé Ježíše identifikovali jako „proroka, který má přijít“ kvůli jeho mocnému 
zázraku. Josephus píše, že kdykoliv se někdo v prvním století prohlásil za 
osvoboditele a založil nějaké politické povstání, tak téměř pokaždé toto 
povstání podporoval nějaký prorok – jak svými myšlenkami, tak znameními 
(Brown, 249). Židé věřili mesiášskému zaslíbení, že Bůh „povolá proroka“ jako 
Mojžíše (Dt 18,18.15). Když Ježíš nasytil pět tisíc, tak věřili, že jsou svědky 
naplňujícího se proroctví.  

Mojžíš, velký vysvoboditel, dal lidem na poušti manu (J 6,31). V Ježíši Židé 
viděli někoho, kdo se zdál být určitým druhým Mojžíšem – vysvoboditelem a 
dalším prorokem, který přinesl chléb z nebes. Proto Ježíše chtěli provolat 
králem.  

Touto možností se pravděpodobně nechali unést i sami učedníci. Marek 
zmiňuje, že je Ježíš musel přimět, aby nastoupili na loď a opustili ho, zatímco 
On sám propustil zástup (Mk 6,45.46). Učedníci museli silně vnímat tyto 



 
 

mesiášské souvislosti. Jistě přemýšleli o tom, že v tomto okamžiku provede 
Ježíš mistrovský tah, že nyní je čas pro mesiášské hnutí. To bylo 
pravděpodobně důvodem, proč Ježíš musel učedníky poslat pryč, než dav 
rozpustil. 

Nadšení učedníků a nejspíš i to, že věděli, že se Ježíš nerad prezentuje jako 
Mesiáš, vedlo k tomu, že někteří měli pocit, že musí Ježíše „popostrčit“ 
kupředu. Doufali, že tak spustí začátek jeho mesiášského království slávy. 
Vždyť si koneckonců až do Ježíšova vzkříšení mysleli, že jeho království bude 
politické a svrhne římskou nadvládu.  

Pro Ježíše to bylo další pokušení získat království bez kříže. Je to opakování 
jeho prvního pokušení na poušti (Mt 4,3.4), jen v silnější formě. Již ukázal, že 
je schopen přeměnit „kameny“ v chleby, což lidi ohromilo – dokonce tak moc, 
že chtěli ihned zřídit jeho království. Dokonce i Ježíšova „podpůrná skupina“ – 
jeho učedníci – byli součástí tohoto proudu. Tato situace byla pro Ježíše 
silným pokušením. „Toto pokušení Ježíše svádělo k tomu, aby postavil své 
království ‚na chlebu‘. Prvním bodem jeho kampaně by mohlo být skoncování 
s hladem. Pokud by množil chleby a ryby pořád, lidé by ho milovali“ (Denney, 
Jesus, 210).  

Založit království bez kříže a nejít cestou zavrhnutého služebníka, to bylo pro 
Ježíše krutým pokušením. Vážnost této situace dokresluje skutečnost, že 
ihned po tom, co Ježíš dav rozpustil, „šel na horu, aby se modlil“ (Mk 6,46; J 
6,15). Potřeboval se znovu odevzdat svému Otci, aby mohl naplnit jeho vůli. 
Modlil se také za své učedníky, kteří si stále přáli Mesiáše, jenž nebyl 
v souladu s Boží vůlí. Poslušnost Boží vůle musí být v Ježíšově životě při plnění 
jeho úkolu tím nejdůležitějším. A činění Boží vůle je vždy úzce spojeno s 
modlitbou. 

Učedníci mezitím řešili svůj zápas. Nejenže byli na Ježíše naštvaní, navíc 
bojovali na jezeře s přírodními živly. I když byli na místě, kde je jezero jen 6–8 
kilometrů široké, bylo už po 3 hodině ráno (čtvrtá hlídka je od 3 do 6 hodin), 



 
 

ale kvůli silnému větru se nacházeli teprve v polovině cesty. Kolikrát si nejspíš 
postěžovali, že je tam Ježíš vůbec poslal… Kde vůbec byl? Nezajímal se snad o 
ně? 

Ježíš ale o obou jejich problémech věděl. Tato vyhrocená situace pro něj byla 
příležitostí. Znovu je zachránil a oni byli znovu „ohromení úžasem“ (Mk 6,51). 
Proč? Protože „nepochopili … jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla 
vnímavá“ (Mk 6,52). Zázrak s chleby byl pro učedníky trojitou lekcí, kterou 
potřebovali nutně pochopit:  

 

1. Ježíš je skutečně ten zaslíbený, jenž je schopen konat ještě větší zázraky 
než Elijáš, Elíša a Mojžíš. 

2. Jeho mesiášství bylo odlišné od očekávání Židů a učedníků. 

3. Důležité bylo i poznání, že ten, který rozmnožil chleby, se o ně zajímá za 
všech okolností, a že vždy zůstávají pod jeho ochranou. To bylo velmi 
důležité, protože pomalu nastával čas, kdy se je Ježíš chystal opustit.  

Toto ponaučení nebylo pro učedníky jednoduché, nicméně klíčové – jak je 
vidět v dalším ději Markova evangelia.  

V Mk 6,53–56 Marek shrnuje další Ježíšovy zázraky (Mk 1,35–39; 3,7–12) a 
připomíná tak čtenářům, že několik vybraných příběhů nemůže vystihnout 
rozsáhlost celé Ježíšovy služby.  

 



 
 

 

 

26. Boží zákon a lidská pravidla 
 
Mk 7,1–13 

1Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří 
přišli z Jeruzaléma. 2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí 
znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. 3(Farizeové totiž a 
všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí 
neomyjí ruce. 4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je 
ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, 
džbánů a měděných mis.) 5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: 
„Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí 
znesvěcujícíma rukama?“ 6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o 
vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich 
je daleko ode mne; 7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce 
naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ 8Opustili jste přikázání 
Boží a držíte se lidské tradice.“ 9A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte 
Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici! 10Vždyť Mojžíš řekl: 
‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je 
potrestán smrtí.‘ 11Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo 
matce: ‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar 
Bohu),‘ 12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat; 
13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových 
podobných věcí činíte mnoho.“ 
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Od situace, kdy farizeové plánovali Ježíšovu vraždu (Mk 3,6), se farizeové 
v Markově evangeliu neukazují na scéně. To se mění v 7. kapitole, která velmi 
jasně odhaluje rozdíly mezi nimi a Ježíšem.  

Jejich kritika se netýkala věrnosti Bohu. Pro obě strany byl Bůh středem jejich 
života. Jejich konflikty se netýkaly ani věrnosti Božímu zákonu. Opět bylo 
oběma stranám jasné, jak je Boží zákon důležitý. Neshoda byla spíše v tom, co 
je podstatou zákona.  

V této souvislosti je potřeba osvětlit, jak farizejský judaizmus vnímal zákon. 
V rané židovské historii měl výraz „zákon“ dvojí význam. Tím prvním a 
nejdůležitějším bylo deset přikázání. Druhým významem bylo pět knih 
Mojžíšových neboli Pentateuch. 

Ve 3.–4. století př. Kr. však vznikla skupina expertů na zákon, kterým se začalo 
říkat zákoníci. Ti nově definovali, co znamená Boží zákon. Začali rozlišovat 
mezi psanou Tórou a ústní tórou, to znamená „mezi autoritativním Svatým 
písmem (Starým zákonem), a verbálně přenášenou autoritativní tradicí, která 
vykládá, doplňuje, a někdy dokonce opravuje psanou formu Tóry“ (Bromiley, 
sv. 4, 884). V době Ježíše byla nepsaná tradice již známá jako „tradice otců“ 
(Mk 7,3). Rozvinula se do tisíců pečlivě definovaných pravidel a norem, které 
řídily každou možnou činnost v životě člověka. Zhruba ve 2. století po Kr. 
rabíni tuto ústní tradici sepsali a nazvali ji Mišna.  

Kvůli tradici se Ježíš a farizeové několikrát střetli. „Neshody mezi nimi byly tak 
vážné, protože farizeové byli oddáni ústní tradici, kdežto Ježíš byl stejně 
oddán obnově záměru psaného zákona“ (Edwards, 209). Tento rozpor je 
obzvlášť vidět v Mt 5, kde Ježíš opakovaně užívá frázi: „Slyšeli jste, že bylo 
řečeno otcům … já však vám pravím“ (Mt 5,21.27.33.38.43), aby odkryl hlubší 
význam zákona a fakt, že se ústní tradice zabývala spíše tím, co je vidět 
z vnějšku, než aby zachycovala duchovní význam zákona pro každodenní život 
věřícího. 



 
 

Stejný rozpor nacházíme v Mk 7. V prvních 13 verších se spor týká rituálů 
spojených s čistotou a nečistotou, které jsou v Mišně (Tohorot a Nedarim) 
detailně popsány.  

Prvním bodem, kde se neshodli, bylo omývání rukou. Farizeové si Ježíši 
stěžovali, že se jeho učedníci neřídí podle pravidel, které souvisejí s jídlem 
(Mk 7,2). Poté Marek ve verších 3 a 4 krátce popisuje židovský postoj 
k omývání pro pohanské čtenáře.  

Toto symbolické omývání nemělo s čistotou a hygienou nic společného. Spíše 
to byl obřadní akt, který očišťoval rituální nečistotu. Zbožný Žid se mohl 
koneckonců „znečistit“ třeba tím, že se dotkl pohana, jeho jídla a dokonce i 
nádobí, kterého se pohan dotkl. Když se tedy Žid, který striktně dodržoval 
pravidla, vrátil z trhu, pečlivě prošel očišťovací procedurou, aby se zbavil 
veškeré nečistoty.  

Umývání rukou v Mk 7 tedy představuje rituál zbožných Židů, kteří se před 
každým jídlem a dokonce i mezi jednotlivými chody určitým způsobem 
umývali. Voda na omývání musela být obřadně čistá a musela být uložena 
v určitém typu nádoby. Při samotném mytí „byly konečky prstů směrem 
nahoru; nalila se na ně voda, která stekla přinejmenším po zápěstí; minimální 
množství vody byla jedna čtvrtina logu, což je zhruba jeden a půl vajíčkové 
skořápky vody. Zatímco byly obě ruce ještě mokré, musela být každá očištěna 
druhou rukou.“ To ale znamenalo, že „se obou rukou dotkla voda, která byla 
nyní také nečistá, protože se dotkla nečistých rukou. Takže podruhé musely 
konečky prstů směřovat dolů a voda na ně musela být nalita takovým 
způsobem, že se začalo u zápěstí a voda postupně stékala ke konečkům prstů. 
Potom byly ruce čisté“ (Barclay, Mark, 167). 

Učedníci toto obřadní omývání nedělali, což dalo farizeům příležitost je před 
Ježíšem kritizovat (Mk 7,5). Ježíš jim odpověděl textem z Iz 29,13. „Dobře 
prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce 
jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, 



 
 

jež jsou jen příkazy lidskými‘“ (Mk 7,6). Nakonec prohlásil, že když Boha 
uctívají farizeové, tak v podstatě učí lidská pravidla, a ne Boží (Mk 7,8), že 
uctívají zbytečně (Mk 7,7) a že jsou pokrytci (Mk 7,6).  

„Hypokrités“ (pokrytec) je zajímavé slovo. V řečtině má význam „herec“. 
Hypokrités je tedy člověk, jehož život je plný přehrávání, jako by byl stále na 
jevišti. Za jeho hraním tedy není žádná realita, žádná upřímnost. Ve výsledku 
tito lidé zvenku vypadají jako dobří, ale opomíjejí to, co je skutečně 
podstatné. Když tedy Ježíš farizee ztotožnil s pokrytci, tak jim vlastně řekl, že 
je jejich náboženství založeno na vnějších rysech a unikl jim skutečný smysl 
psané Tóry.  

Toto tvrzení Ježíš v Mk 7,9–13 ilustroval na pátém přikázání. Ukázal tím, jak 
vnější pravidla v ústně předávané tradici byla ve skutečnosti v rozporu 
s Božím zákonem vyjádřeným v Desateru. Páté přikázání stanovuje, že lidé 
mají ctít svého otce a svou matku. Ježíš ale farizejům vytýká, že jejich tradice 
zahrnovala i tzv. „korbán“. Toto slovo znamená „dar“. Pokud je něco 
„korbán“ Bohu, tak mu to je věnováno. Tento dar byl umístěn na oltář a patřil 
Bohu. Nemůže to tedy být použito pro jiný účel, dokonce ani „pro materiální 
zajištění zestárlých rodičů“. Ústní tradice měla také ustanovení, že si dárce 
„korbánu“ mohl slíbený dar zatím ponechat pro svou vlastní potřebu 
(Bromiley, sv. 1, 772).  

Lidé, kteří tedy Bohu zaslíbili „korbán“, si mohli Bohu darované peníze zatím 
nechat – a přesto byli považováni za lidi, kteří ctí své rodiče, i když jim 
nemohli pomoci penězi, které zaslíbili Bohu. Nebylo přece nic důležitějšího 
než slib Bohu. Ježíš ale zdůrazňuje, že slib byl v podstatě sobeckou výmluvou, 
aby nemuseli být podporováni rodiče, když to potřebovali. Z tohoto důvodu 
Ježíš prohlásil, že tradice zákoníků rušila záměr Božího zákona. 

Ježíš vystupoval během své služby proti pouhému vnějšímu prožívání 
náboženství. Bojoval proti upřednostňování obřadních a lidských pravidel 
před zájmem o druhého člověka. Pro Ježíše bylo podstatou zákona milovat 



 
 

Boha a ostatní lidi celou svou myslí a srdcem (Mt 22,36–40). Podstatou 
zákona bylo pomoci druhému člověku navzdory ustanovením zákona. Ve 
svém vlastním životě to Ježíš ukázal například tím, že se dotkl malomocného 
(Mk 1,41) a uzdravil v sobotu (Mk 3,1–6).  

Takový výklad a důraz už byl ale i před Ježíšem. Je totiž jádrem teologie 
Starého zákona (Dt 6,5; Lv 19,18). „Nenávidím vaše svátky,“ vzkázal Bůh skrze 
Ámose, „ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte 
zápalné oběti, ani [na ně] nepohlédnu. … Ať se valí právo jako vody“ (Am 
5,21.22.24). Skrze Ozeáše Bůh prohlásil: „Chci milosrdenství, ne oběť“ (Oz 
6,6). „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré,“ promluvil Pán skrze Micheáše, 
„a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval 
milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem“ (Mi 6,8).  

I když Bůh Izraelskému lidu přikázal přinášet zápalné oběti a dodržovat určité 
svátky, jasně prohlásil, že tyto vnější znaky nemají bez náboženství v srdci 
žádnou hodnotu. V dějinách lidstva je kletbou takzvaných náboženských lidí 
duchovní prožívání, jež je zjevné jen navenek.  

Farizeové z náboženství udělali nejen divadlo, ale zablokovali tím i cestu k 
pravému náboženství. „Slovo ‚nic‘ je ve větě ‚již podle vás nemusí pro matku 
nebo otce nic udělat‘ (Mk 7,12) tak důležité, že jasně ukazuje, jak je Boží 
slovo tradicemi zcela anulováno“ (Gundry, 353). Podle Ježíše tedy byly 
výklady farizeů pro skutečnou víru a náboženství nepodstatné.  

Kdyby žil Ježíš dnes, možná by řekl to samé těm, kteří dávají na odiv 
stravovací návyky či dokonce svěcení soboty (což jsou samy o sobě dobré 
záležitosti), ale přitom jednají s ostatními lidmi bez lásky.  

 



 
 

 

27. Hříšné srdce    
 

Mk 7,14–23 

14Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a 
rozumějte: 15Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho 
znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“ 16Kdo má 
uši k slyšení, slyš! 17Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se 
ho jeho učedníci na to podobenství. 18Řekl jim: „Tak i vy jste 
nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, 
nemůže ho znesvětit, 19poněvadž mu nevchází do srdce, ale do 
břicha a jde do hnoje?“ Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. 
20A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. 21Z nitra totiž, z 
lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 
22cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý 
pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. 23Všecko toto zlé vychází 
z nitra a znesvěcuje člověka.“ 

Toto pasáž je v Písmu opravdu revoluční. Pro její výklad je důležitá otázka 
v Mk 7,5, kde se farizeové a zákoníci ptali Ježíše: „Proč se tvoji učedníci neřídí 
podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“ 

V Mk 7,6–13 je zaznamenána Ježíšova odpověď, která má dvě části:  

1. Farizeové a pokrytci jsou navenek poslušní, ale nemají skutečný vztah 
s Bohem. 

2. Díky svým tradicím jsou ve skutečnosti v rozporu s Božím zákonem.  
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Farizeové a zákoníci nechtěli pochopit a prožívat upřímnou poslušnost, 
kterou Bůh po nich žádal. Ježíšova odpověď farizeům a zákoníkům ukazovala, 
že neznali Boží pravdu ani v teorii a že ji neprožívali ani ve svých životech.  

Ježíšova odpověď v Mk 7,6–13 nicméně neodhalovala skutečné jádro jejich 
problému. Proto v Mk 7,14–23 Ježíš ve své odpovědi pokračuje. Pokud někdo 
prohlašuje, že nečistotě a očištění rozumí, musí znát i zdroj oné nečistoty. 
Ježíš tvrdil, že opravdové duchovní znečištění nepřichází zvenčí, ale zevnitř 
člověka. Ten se tedy nestává duchovně nečistým, když si pořádně neumyje 
ruce nebo když něco nečistého sní. Taková myšlenka farizee šokovala. Oni 
totiž byli navenek v rámci jejich pochopení náboženství dobří. Jednou Ježíš 
poznamenal, že jsou jako obílené hroby plné lidských kostí (Mt 23,27). Když 
tedy Ježíš prohlásil, že podstatou opravdového náboženství je „srdce“, odhalil 
jádro problému několika skupin „náboženských lidí“ – ať už to byli farizeové 
tehdy, nebo někteří členové místního sboru ve 21. století. Církev nikdy 
netrpěla nedostatkem pokrytců – tedy těch, kteří jsou navenek dobří ve svých 
obřadních a stravovacích zvláštnostech, ale nemají vnitřní základy a kvality, 
které by z nich udělaly křesťany, o nichž Ježíš mluví v Markovi 7.  

O čem tedy přesně Ježíš mluví, když farizeům odpovídá na jejich otázku z Mk 
7,5? Jeho poselství zní, že nic zvenčí lidi duchovně neznesvěcuje. V Mk 7,19 
použil jídlo jen pro ilustraci. Řekl, že jídlo člověka neznečišťuje, protože 
„nevchází do srdce, ale do břicha“, odkud dále pokračuje na toaletu. Marek 
tento Ježíšův výrok jako jeden z mála vykládá – a proto dodává: „Tak prohlásil 
všechny pokrmy za čisté.“  

Co tímto výrokem Marek myslel? V kontextu otázky farizeů z Mk 7,5 se zdá, 
že má William Lane pravdu, když píše, že tímto výrokem Ježíš „nezrušil 
Mojžíšův zákon čistoty. Nezrušil ani rozdělení mezi čistým a nečistým. Spíše 
atakoval mylnou představu, že mohou hříšní lidé získat před Bohem 
skutečnou čistotu skrze zásadové dodržování sektářské čistoty, která není 
schopná očistit znesvěcené srdce“ (Lane, 254). Lane pokračuje: „Ježíš 
nepopírá, že jsou zákony čistoty v Mojžíšově zákoně důležité (Lv 11,1–47; Dt 



 
 

14,1–20), a ani nesnižuje důstojnost lidí, kteří by raději zemřeli, než by 
porušili Boží zákon o nečistých pokrmech (1Mak 1,62.63). Spíše se snaží, aby 
lidé pochopili, že klíčovým místem čistoty nebo nečistoty před Bohem je 
srdce“ (Lane, 255). C. F. D. Moule dochází ke stejnému závěru, když píše, že 
Ježíš „prohlásil všechny pokrmy za čisté (Mk 7,19) v tom smyslu, že žádné 
jídlo nemůže samo o sobě znesvěcovat. Člověka znesvěcují zlé představy, 
jelikož (Mk 7,21) z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky“ (Moule, 56).  

Naprosto odlišně ale tento text vykládá například R. A. Cole, který tvrdí, že je 
možné Mk 7,19 parafrázovat následujícím způsobem: „Tímto zrušil všechno 
dělení obřadně čistého a nečistého jídla“ (Cole, 186). Tento výklad se ale 
vzdaluje kontextu v Mk 7,5, ve kterém farizeové pokládají otázku, na niž Ježíš 
vlastně odpovídá. Ježíš nepopíral dělení čistého a nečistého. Popíral, že 
zdrojem duchovní nečistoty je něco jiného než lidské srdce.  

Jeho odpověď nicméně nebyla zaměřena negativně. Směřovala pozitivním 
směrem – 

 k pravdě, která vlastně byla jádrem toho, co chtěl říct. V Mk 7,21 Ježíš řekl, 
že skutečné duchovní znesvěcení přichází „z nitra, z lidského srdce“. Srdce a 
mysl jsou zdrojem všech zlých myšlenek. Dále v Mk 7,21.22 vyjmenovává 
dvanáct „plodů“ zlého myšlení. Zajímavé na tomto seznamu je, že prvních 
šest záležitostí je v plurálu a jsou to zlé skutky, zatímco druhých šest je 
v singuláru a jedná se o zlé postoje. Možná tím chtěl Ježíš naznačit, že se z 
jednoho zlého postoje může zrodit několik zlých skutků. Všech dvanáct výrazů 
nicméně znamená zlé myšlenky, které vycházejí ze zkaženého srdce. 

James Edwards podotýká, že je Mk 7,1–23 pravděpodobně „nejdelším 
konfrontačním proslovem v Markově evangeliu. Délka této části odhaluje její 
důležitost. Marek se snaží objasnit, že základním účelem Tóry a nyní i 
mravnosti je vnitřní čistota, motiv a záměr, a ne vnější dodržování rituálů a 
zvyků. Tato kontroverze tedy není případem křesťanského antinomismu 
(přesvědčení, že křesťan již není vázán Božím zákonem), ale snahou obnovit 



 
 

pravý záměr Tóry [zákona]. ‚Nečistota‘ tedy už nepatří mezi vlastnosti 
předmětů, ale mezi popisy našich vnitřních postojů a stavu srdce. Dobrota 
skutku není jen v tom, že jej uděláme. Je přítomna primárně v pohnutkách 
k tomuto skutku“ (Edwards, 214).  

Učení o lidském hříchu z Mk 7 je možné najít v Bibli na několika místech. 
Příkladem může být Eva v Gn 3. Zhřešila, až když si vzala a jedla zakázané 
ovoce, nebo zhřešila ještě předtím, než si jej vzala a jedla? 

Bůh jí řekl, aby toto ovoce nejedla (Gn 2,17). Jeho příkaz byl jasný. Z Gn 3 tak 
jasně vyplývá, že udělala, co Bůh zakázal. Ještě předtím, než hříšný skutek 
udělala, se v její mysli a srdci něco stalo. Nejdřív odmítla Boha a jeho slovo. 
Potom postavila sebe samou do středu svého života. Až pak si vzala ovoce 
(Gn 3,1–6).  

Evina vzpoura tedy začala uvnitř. Ve svém srdci se postavila proti Bohu. 
Konečný důsledek jejího vnitřního „srdečního problému“ byl hříšný skutek.  

„Výchova, dobré návyky a síla vůle – to všechno nám pomáhá jednat správně. 
Nedokážou však změnit naši podstatu a zajistit čistotu našeho života. Jedině 
nový život, který přijmeme od Boha – vnější síla, která působí v našem nitru, 
může z nás, kdo jsme měli původně rádi hřích, udělat lidi, kteří mají rádi 
skutečnou čistotu, svatost. Tou silou je Ježíš Kristus. Jedině jeho milost nás 
může oživit a přitáhnout k Bohu a k bezhříšnosti – čistotě, svatosti“ 
(Whiteová, Cesta k vnitřnímu pokoji, 26).  

Proti Ježíšovu učení stojí farizejství Ježíšovy (i dnešní) doby. Ježíš a apoštolové 
neučili, že se lidé dostanou do nebe, když budou dělat dobré skutky a stanou 
se lepšími lidmi. I kdyby se díky tomu stali o trochu „lepšími“, vedlo by to jen 
k jejich duchovní pýše. Byli by hrdí na své výkony, které před Bohem dokázali. 
To byl případ farizea v L 18,9–14, který byl přesvědčen, že je lepší než ostatní 
lidé.  



 
 

Bible zdůrazňuje, že řešením hříchu není naše zlepšování, ale to, že za nás 
zemřel Kristus a nabízí nám nové srdce a mysl (Ř 6,1–4; 2K 5,17; J 3,7; Ef 
3,16.17). Z nového srdce a mysli bude vyvěrat touha ctít Boha i činy.  

Je smutné, že mnoho lidí vykonává vnější skutky, aniž by prošli vnitřní 
přeměnou. Jejich náboženství je založeno na rituálech, „správném chování“, 
ale třeba také na správné stravě. Výsledkem je, že v církvi máme členy, kteří 
se dokážou chovat velmi tvrdě a zle. To však není žádná novinka. Farizeové, 
kteří Ježíše poslali na kříž, byli stejní. Jediným řešením hříchu je změna, která 
proběhne uvnitř člověka.  

Carlyle B. Haynes zachytil podstatu Ježíšova poselství v Mk 7,14–23, když 
napsal, že v křesťanství „nejde o to, že svůj starý život poupravíme nebo 
zdokonalíme. Křesťanství nemá se starým způsobem života nic společného. Je 
založeno na zcela odlišném, novém životě“ (Haynes, 10). Nový život vychází 
z nového srdce. Ježíš řekl: „Nediv se, že jsem ti řekl: musíte se narodit znovu“ 
(J 3,7). Nové narození, ve kterém nám Bůh utvoří nové srdce, je výchozím 
bodem duchovní čistoty. 

 

28. Pomoc pohanům 
 
Mk 7,24–8,10 
 

24Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho 
domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však 
utajit; 25hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla 
nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; 26a ta žena byla 
pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého 
ducha z její dcery. 27On jí řekl: „Nech napřed nasytit děti. Neboť 
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se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ 28Odpověděla mu: 
„Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“ 
29Pravil jí: „Žes toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ 30Když 
se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. 
31Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru 
Galilejskému územím Dekapole. 32Tu k němu přivedou člověka 
hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. 
33Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se 
slinou jeho jazyka, 34vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha,“ 
což znamená ‚otevři se!‘ 35I otevřel se mu sluch, uvolnilo se 
pouto jeho jazyka a mluvil správně. 36Ježíš jim nařídil, aby to 
nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to 
rozhlašovali. 37Nadmíru se divili a říkali: „Dobře všecko učinil. I 
hluchým dává sluch a němým řeč.“ 1Když s ním v těch dnech opět 
byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: 
2„Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co 
jíst. 3Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří 
z nich jsou zdaleka.“ 4Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by 
kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?“ 5Zeptal 
se jich: „Kolik chlebů máte?“ Řekli: „Sedm.“ 6Nařídil tedy 
zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, 
lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je 
předložili zástupu. 7Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a 
nařídil, aby je také předkládali. 8I jedli, nasytili se a sebrali 
zbylých nalámaných chlebů sedm košů. 9Těch lidí bylo asi čtyři 
tisíce. Pak je propustil. 10Hned nato vstoupil se svými učedníky 
na loď a připlul do končin dalmanutských. 

Pro tuto pasáž (Mk 7,24–8,10) je příznačné, že jsou všechny její tři části 
zaměřeny na Ježíšovu službu pohanům. Existují nejméně dva důvody, proč 
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jsou tyto příběhy zařazeny do Markova evangelia. (1) Ježíš a učedníci 
potřebovali odpočinek a čas pro sebe, který si chtěli udělat už od nasycení 
pěti tisíců (Mk 6,30–32), a v židovských oblastech se situace pro Ježíše začala 
trochu komplikovat. Kromě toho, že ho farizeové a zákoníci označili za 
hříšníka, protože odmítl ústní tradici (Mk 7,1–23), tak ho začal Herodes 
vnímat jako hrozbu (Mk 6,14–29). Ježíš a učedníci možná doufali, že mimo 
židovské území najdou klid, který potřebovali, a prostor pro Ježíšovo další 
vyučování učedníků. (2) Ježíš chtěl učedníkům pomalu začít ukazovat, že jeho 
misie není jen pro Židy.  

Ježíš se však zástupů nezbavil. Jeho věhlas se již dostal za hranice izraelského 
území. Dokonce i v pohanském Týru již byl známý (Mk 7,24). Marek i Matouš 
upozorňují na jednu docela průbojnou ženu, jejíž dcera měla nečistého 
ducha. Marek ji popisuje jako Syrofeničanku, čímž ji „odlišuje“ a „jasně 
napovídá, že to byla pohanka“ (Mann, 320).  

Tento příběh je poněkud matoucí, protože se zdá, že se o ni Ježíš moc 
nezajímá, a navíc k ní mluví zdánlivě hrubě. Co se týká Ježíšova nezájmu o 
tuto ženu, je možné, že se ve své lidskosti chtěl skutečně vyhnout zázraku. 
Vždyť učinit takový zázrak by znamenalo přitáhnout k sobě stejnou 
pozornost, od které z Galileje unikl. Uzdravení její dcerky by tudíž znamenalo 
zhatit účel jeho výjimečné cesty s učedníky. Jak ale uvidíme, Ježíš nikdy 
nepřehlíží lidské potřeby. A to je dobrá zpráva – nejen pro Syrofeničanku, ale 
i pro každého z nás.  

V otázce Ježíšovy zdánlivé hrubosti je třeba zvážit tři ohledy. Zaprvé, Ježíš 
ženě řekl: „Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a 
hodit jej psům“ (Mk 7,27). Žena se v té chvíli mohla urazit a rozzlobeně odejít. 
Nikdo nemá rád, když ho druhý člověk nazve psem a označí ho za 
podřadného občana. Žena ale musela vidět něco, co Ježíšovi kritici neviděli. 
Pohotově odpověděla, že „i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech“ (Mk 
7,28). Ježíš ji nakonec odmění za její „víru“ (Mt 15,28) a její dceru uzdraví.  



 
 

Kde žena našla naději v Ježíšově zdánlivě hrubém zacházení vůči ní? Ježíš ve 
své odpovědi řekl slovo „napřed“ – napřed měly být nasyceny děti. V tom 
žena mohla vidět povzbuzení – znamenalo to, že potom bude něco 
následovat. Duchapřítomné Syrofeničance to neuniklo. V tom byla 
nepochybně před učedníky. Ti v této fázi jejich vývoje nerozeznali, že něco 
bude následovat. Nakonec tomu ale porozumí. Jak je zaznamenáno na 
několika místech Nového zákona, misie apoštolů se nejprve zaměřovala na 
Židy a potom na pohany (Ř 1,16; Sk 1,8).  

Syrofeničanka si však v Ježíšově odpovědi nepochybně všimla i slova, které 
Ježíš použil pro psa. Řečtina má pro psa dva výrazy. První výraz odkazuje 
k potulnému pouličnímu psu, který byl v antickém světě symbolem opovržení 
a potupy. Pro Židy byli pohané opravdu psi. Toto slovo ale Ježíš nepoužil. 
Vybral si výraz, který značí domácího mazlíčka – je možné ho přeložit jako 
„pejsek“.  

Ježíšova volba slov tedy nespadala do hanlivého pojmenování. Žena tento 
fakt vnímala a odpověděla, že „i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech“ 
(Mk 7,28). A. B. Bruce podotýká, že tyto drobky „nebyly pouze drobky, které 
náhodně spadnou ze stolu, ale kousíčky, jež děti potají shazovaly svým 
domácím mazlíčkům“ (A. B. Bruce, Kata Markon, 391).  

Žena si však všimla i Ježíšova výrazu. Slova vždy doprovází řeč těla. Floyd 
Filson má nepochybně pravdu, když konstatuje, že to, jak Ježíšova slova na 
ženu působila, „záleželo na jeho tónu řeči a výrazu. Žena vnímala, že ještě 
nedomluvil, a pohotově mu ukázala, že jí může pomoct, aniž by se vzdal své 
misie Židům“ (Filson, 180). Jak napsala Ellen Whiteová: „Za Ježíšovým 
zdánlivým odmítnutím viděla soucit, který nedokázal skrýt“ (Whiteová, Touha 
věků, 254).  

Marek Syrofeničanku vykresluje jako ženu s pozoruhodnou vírou – vírou, 
která byla odměněna navzdory její etnické příslušnosti. William Barclay došel 



 
 

k závěru, že „tato žena je symbolem pro pohanský svět, který dychtivě popadl 
nebeský chléb, který Židé zavrhli a odhodili“ (Barclay, Mark, 183).  

Mk 7,31–37 je druhou částí, ve které Ježíš pomáhá pohanům. O této části je 
možné zmínit čtyři zajímavé souvislosti. 

 (1) Pokud šel Ježíš z Týru přes Sidón do Dekapole, jak zmiňuje Mk 7,31, tak 
šel špatným směrem. Vždyť Týros je zhruba 64 kilometrů severozápadně od 
Kafarnaum, Sidón 41 kilometrů severně od Týru a od Kafarnaum 96 kilometrů 
severozápadně, zatímco Dekapolis je na jihovýchodě od Kafarnaum. Někteří 
učenci, jako například Julius Wellhausen, tvrdí, že buď Marek neznal 
palestinské území nebo je Sidón chybou v překladu (Cranfield, 250). Pokud je 
ale tento verš vnímán v kontextu Markova evangelia, tak má tato zdlouhavá 
cesta celkem jednoduché vysvětlení. Alfred Plummer zmiňuje, že „cílem této 
dlouhé cesty bylo zůstat ústraní, které bylo potřebné pro vyučování dvanácti 
učedníků“. O to se Ježíš „již dvakrát neúspěšně pokusil“ (Plummer, 190; Mk 
6,31–34; 7,24). Je možné, že díky některým těmto rozhovorům s Ježíšem 
došel Petr k závěru o Kristově identitě, který brzy v Caesarei Filipově 
vyřkne (Mk 8,29).  

(2) I když Marek zmiňuje jen jeden zázrak, který se v Dekapoli udál 
(uzdravení hluchého a němého člověka), podle Matouše se jich tam 
stalo mnohem víc. „Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, 
mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladly je k jeho nohám a on je 
uzdravil, takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, 
chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského“ (Mt 15,30.31). Matouš 
potvrdil, že se Ježíš a učedníci nacházeli v pohanském prostředí, když napsal 
„velebily Boha izraelského“. Tato věta by nebyla nutná, pokud by v zástupech 
byli jen Židé. 

(3) Důležité je Ježíšovo přijetí v Dekapolis. Nyní ho následovaly velké zástupy, 
ale když tam byl naposledy (Mk 5), lidé ho poté, co uzdravil šíleného muže a 
způsobil ekonomickou krizi, prosili, aby oblast opustil (Mk 5,17). Uzdravený 



 
 

muž chtěl jít s Ježíšem, ale ten mu řekl, aby se vrátil domů a vyprávěl svým 
sousedům, „jak veliké věci mu učinil Pán“. Text končí slovy, že se jeho 
svědectví „všichni divili“ (Mk 5,19.20). Zástupy, které se na Ježíše po jeho 
návratu valily, jsou bezpochyby ovocem, jež přineslo svědectví uzdraveného 
muže.  

(4) V příběhu uzdravení hluchého a němého muže v Mk 7,31–37 je zmíněno, 
že k němu Ježíš přistoupil sám. Nechtěl tohoto křehkého muže vystavit 
rozpakům, tak si jej vzal stranou, a uzdravil ho (Mk 7,33). Ježíš zná každého 
z nás a jedná s námi jako s jednotlivci velmi citlivě.  

Poslední příběh Markovy pasáže o pohanech je nasycení čtyř tisíců. Zdá se, že 
je tento příběh stejný jako nasycení pěti tisíců. Je tam však tam jeden 
významný rozdíl. Po zázraku nasycení pěti tisíců Ježíš přiměl dvanáct učedníků 
k odchodu, zatímco On sám propustil zástup (Mk 6,45). U nasycení čtyř tisíců 
se ale nic takového neděje. V čtyřtisícovém zástupu byli převážně pohané a ti 
očividně zázrak „chleba z nebes“ neviděli jako mesiášskou událost a 
nechystali se Ježíše provolat králem (Mt 14,22; J 6,14.15).  

Edwards ve svém komentáři k Mk 7,24–8,10 dochází k závěru, že „Ježíšova 
cesta do Týru, Sidónu, a Dekapolis potvrzuje, že i když Židé pohany 
odsunovali na kraj společnosti, Bůh nic takového nedělá. To, že pohany 
pohrdali Židé, neznamená, že jimi pohrdá Bůh. V tomto příběhu je princip, 
který pro Boží lid platí v každé době – nepřátelé křesťanů nejsou Bohem 
opuštěni a Ježíš má i s nimi soucit“ (Edwards, 232).  

 



 
 

 

 

 
29. Různé druhy slepoty 
 
Mk 8,11–30 

11Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z 
nebe a tak ho pokoušeli. 12V duchu si povzdechl a řekl: „Proč 
toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle 
pokolení nebude dáno žádné znamení.“ 13Odešel od nich, 
vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. 14Zapomněli si vzít s 
sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. 15Domlouval jim: 
„Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“ 16I začali 
mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. 17Když to Ježíš 
zpozoroval, řekl jim: „Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? 
Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? 18Oči 
máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se, 19když 
jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů 
nalámaných chlebů jste sebrali?“ Řekli mu: „Dvanáct.“ 20„A když 
sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných 
chlebů jste sebrali?“ Odpověděli mu: „Sedm.“ 21Řekl jim: „Ještě 
nechápete?“ 22Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili 
jej, aby se ho dotkl. 23I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z 
vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: 
„Vidíš něco?“ 24On pozvedl oči a řekl: „Vidím lidi, vypadají jako 
stromy, a chodí.“ 25Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý 
prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. 26Ježíš ho 
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poslal domů a přikázal mu: „Ale do vesnice nechoď!“ 27Ježíš se 
svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se 
učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ 28Řekli mu: „Za Jana 
Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ 29Zeptal 
se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi 
Mesiáš.“ 30I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. 

 
Mk 8,11–30 má stejné téma – slepotu. Verše 11–13 se zabývají slepotou 
farizeů a verše 14–21 slepotou učedníků.  

V těchto verších však není zmíněno nic o uzdravení. To se mění až ve verších 
22–26, kde tělesně slepý muž získává svůj zrak ve dvou fázích. Verše 27–30 
naznačují, že po tomto uzdravení byla rovněž uzdravena duchovní slepota 
učedníků. Ale stejně jako v případě slepého muže, bylo jejich uzdravení jen 
částečné – což je zřejmé ve verších 31–33, ve kterých Ježíš napomíná Petra za 
jeho slepotu. Další fáze uzdravení jejich slepoty začíná verši 34–35 a táhne se 
až do konce Markova evangelia, zatímco Ježíš učedníky připravuje na události 
v Jeruzalémě.  

Logika v Mk 8,11–35 

1. Farizeové jsou slepí (verše 11–13). 

2. Učedníci jsou slepí (verše 14–21). 

3. Slepý muž, který opravdu nevidí, je uzdraven, ale ve dvou fázích 
(verše 22–26). 

4. Slepota učedníků je uzdravena (verše 27–30). 

5. Ale stejně jako u slepého muže jsou učedníci uzdraveni jen částečně 
(verše 31–33). 

6. Ježíšovým cílem je uzdravit jejich slepotu kompletně (verš 34 až po 
konec evangelia).  
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V Mk 8,11–13 se Ježíš opět potýká s farizei. Tentokrát požadují nějaké 
znamení nebo zázrak, který by ukázal, že je tím, který má přijít. Možná si 
představovali, že jako Elijáš nechá sestoupit oheň z nebe (2Kr 1,12). Ježíš ale 
nic takového dělat nechce. Odchází od farizeů a nastupuje na loď.  

Proč Ježíš pro farizee neučinil nějaké znamení? Přesně to samé po něm chtěl 
při pokušení na poušti i satan (Mt 4,3–6). Když farizeové chtěli, aby učinil 
nějaké znamení, stáli tak vlastně na místě satana. Navíc Ježíš během své 
služby pro lidi činil znamení a zázraky neustále. Jeho působení bylo plné 
zázračných znamení, farizeové byli jen příliš slepí, takže je neviděli.  

Verše v Mk 8,14–21 navazují na téma slepoty, ale tentokrát řeší slepotu 
učedníků. Když se učedníci plavili na lodi, tak zjistili, že nemají nic k jídlu – jen 
jeden malý chleba. Učedníky to stresovalo – a Ježíš to věděl. Zatímco se tedy 
učedníci dohadovali o chlebu, Ježíš se je snažil varovat, aby se vyhnuli kvasu 
farizeů a Heroda. Odhaloval tak jejich nesprávné představy o skutečné moci – 
představy, které je mohly svést a zapříčinit, že nerozpoznají skutečnou 
podstatu jeho Mesiášství. Lidé v tehdejší době očekávali mocného 
pozemského krále, ne trpícího služebníka. Jak bylo zmíněno v části o nasycení 
pěti tisíců, učení farizeů bylo pro učedníky opravdovým pokušením. Tyto 
myšlenky by se mohly rozmáhat v jejich mysli – stejně jako se kvas šíří 
těstem.  

Učedníci byli ale tak slepí, že nepochopili, co tím Ježíš myslel. Měli v hlavě jen 
doslovný chléb (Mk 8,16). To odhaluje jejich otupělost. Ježíš je za to ostře 
kárá (Mk 8,17.18). Larry Hurtado konstatuje, že „toto pokárání je v Markovi 
zatím nejtvrdší (srov. Mk 4,13.40; 6,52). Kritizuje učedníky za jejich 
lhostejnost a otupělost. Používá přitom jazyk Starého zákona, kdy je vzpurný 
Izrael odsouzen za svou neposlušnost Bohu a neochotu slyšet jeho prorocké 
slovo“ (Hurtado, 126). Mk 8,18 je narážkou na Jr 5,21, kde Bůh odsuzuje Židy 
– stejně jako Ježíš farizee. Ježíš varoval učedníky, aby nenásledovali své 
předky, resp. aby nepouštěli kvas do svých myslí (Mk 8,15).  



 
 

Ježíš v Mk 8,19.20 učedníkům připomíná nasycení pěti tisíců a čtyř tisíců. 
Ukazuje jim, že pro něj není problém poskytnout jim v nouzi jídlo. Tato 
připomínka jakoby pokládala otázku: „Copak jste se nic nenaučili?“ Zdá se, že 
v tomto textu je odpověď záporná. Ať už si toho jsou vědomi, nebo ne, 
učedníci jsou slepí – podobně jako farizeové.  

V Mk 8,22–26 autor přechází od slepoty k uzdravení. Tento zázrak zmiňuje 
jen Marek. Je výjimečný tím, že je vykonán ve fázích. Ani jeho umístění není 
náhodné – nachází se mezi pasáží o slepotě učedníků (Mk 8,14–21) a pasáží o 
jejich částečném uzdravení (Mk 8,27–35).  

Přestože se určitý princip z dvoufázového uzdravení slepého muže vztahuje 
v prvé řadě na učedníky, je možné v něm najít i pravdu, která platí obecně. 
Když se člověk stane křesťanem, tak nevidí úplně jasně. I když má na život 
nový pohled, stejně se jako nový konvertita zčásti dívá svýma starýma očima. 
Křesťanství se vyznačuje růstem, který přináší postupné jasnější vidění Boha. 
V rámci tohoto procesu se však člověku zaostřuje pohled i na sebe sama, své 
nedostatky a potřeby. Jasný zrak získáváme, když studujeme Bibli a 
praktikujeme křesťanské principy v každodenním světě. Bible nám dává 
perspektivu a také zpětnou vazbu. V tomto procesu nám však také pomáhají 
ostatní věřící.  

Jednou z velkých tragédií je, že spousta křesťanů se spokojí jen s částečným 
uzdravením. Jejich uzdravení se nějakým způsobem zastavilo a oni nikdy Ježíši 
nedovolili, aby v nich dokončil své dílo. Mnoho lidí v církvi netuší, co pro ně 
může Ježíš udělat. Nevidí ani to, jaké mají oni problémy, a nevnímají ani 
problémy světa. Vidí jen lidí, kteří „vypadají jako stromy“. Nutně potřebují, 
aby se jich Ježíš dotkl podruhé (Mk 8,24).  

Dobrou zprávou je, že Ježíš je schopen a chce dokončit to, co začal – pokud 
ho necháme v našich životech působit.  

V Mk 8,27–30 je téma uzdravení slepoty přeneseno do života učedníků. 
Těmito verši začíná v mnoha aspektech nejkritičtější období Ježíšova života. 



 
 

Tato pasáž je právem uprostřed Markova evangelia a završuje první polovinu 
Markova vyprávění o Ježíši.  

William Barclay podotýká, že se tato scéna odehrává „během Ježíšovy životní 
krize. Ať už si jeho učedníci mysleli cokoliv, Ježíš věděl, že ho čeká kříž. 
Události už se dál nemohly oddalovat. Kristovi kritici se již shromažďovali 
k útoku. Ježíš pravděpodobně přemýšlel o otázkách, jestli měl nějaký vliv či 
něčeho dosáhl. Nebo jinými slovy: Poznal někdo, kým doopravdy je?“ 
(Barclay, Mark, 196.197).  

Mohl to zjistit jedině tak, že se zeptal těch nejbližších, těch, kteří – aniž by to 
tušili – 

 měli brzy jako skuteční apoštolové převzít velení jeho hnutí. Otázkou bylo, 
jestli se naučili základním principům, které jako učedníci potřebovali znát – 
bez nich se totiž nemohli stát apoštoly.  

Ježíš se tedy učedníků zeptal, co o něm lidé říkají. Ti pohotově odpověděli, že 
ho někteří vidí jako Jana Křtitele, někteří jako Elijáše nebo jednoho z proroků 
(Mk 8,28). Ježíše ale odpověď na tuto otázku vlastně nezajímala. Zeptal se jen 
proto, aby učedníky přiměl k přemýšlení o něčem, co pro něj bylo klíčové, 
když nyní v jeho službě nastal zlomový okamžik. 

Proto jim položil zásadní otázku, která je základem všeho: „A za koho mě 
pokládáte vy?“ (Mk 8,29). Na jejich odpovědi záviselo vše. S úlevou Ježíš 
poslouchal Petra, který vyznal: „Ty jsi Mesiáš.“ V té chvíli Ježíš věděl, že 
neselhal. Oči učedníků se nakonec otevřely.  

Verše v Mk 8,31–35 však ukazují, že jejich zrak nebyl ještě úplně jasný. 
Pochopili, že Ježíš je Kristus, Mesiáš, ale nechápali, co to znamená.  

Ježíš jim proto nařídil, „aby o něm nikomu neříkali“ (Mk 8,30). Možná to 
vypadá jako zvláštní příkaz, nicméně byl nutný. Ralph Martin upřesňuje, že 
„Petr stále nechápal, jaká byla Ježíšova skutečná úloha“ (Martin, Mark, 129). 



 
 

Měl stále svoji představu silného krále. Je to pochopitelné, protože 
„neexistuje důkaz, že by nějaký Žid v předkřesťanské době měl představu 
trpícího Mesiáše“. I když bylo tedy Petrovo vyznání správné, bylo zároveň 
„nedostatečné“ (Brooks, 135). Petr i ostatní učedníci potřebují, stejně jako 
částečně uzdravený slepec v Mk 8,22–26, aby se jich Ježíš dotkl i podruhé. 

 

3. část 

 

Druhé dějství 

 
Pochopení a přijetí oběti a očekávání Boží 
vlády na cestě do Jeruzaléma 

Marek 8,31–10,52 

 

30. Pokušitel se znovu objevuje  
 

Mk 8,31–33 

31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen 
od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech 
vstát. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal 

http://www.biblenet.cz/b/Mark/8#v31
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ho kárat. 33On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral 
Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z 
člověka!“ 

 

Tyto verše jsou klíčovým bodem Markova evangelia. Ježíš od této chvíle 
začíná učedníky připravovat na to, že musí  

1. „mnoho trpět“, 

2. „být zavržen od starších, velekněží a zákoníků“, 

3. „být zabit,“  

4. „po třech dnech vstát“ (Mk 8,31). 

Ježíš se v průběhu své služby několikrát o těchto událostech zmínil. Řekl 
například učedníkům, že přijde čas, kdy od nich bude ženich vzat (Mk 2,20). 
Nikdy však „nemluvil narovinu“. Jeho slova byla zahalená a jejich význam 
učedníci pochopili až po jeho smrti a vzkříšení. Slovo „začal“ tedy znamená, že 
Ježíš teď poprvé otevřeně mluvil o tom, co se mu stane.  

Proč si Ježíš vybral právě tuto chvíli pro tak důležité sdělení? Existuje přímé 
spojení mezi Petrovým výrokem, že Ježíš je Mesiáš (Mk 8,29), a Ježíšovým 
učením o jeho odmítnutí a utrpení. Petrovo vyznání ukazuje, že on a ostatní 
učedníci začínají vidět. Ježíš ale věděl, že stejně jako uzdravený slepec v Mk 
8,22–26 ještě neviděli úplně jasně. Jedna věc je vyznat, že Ježíš je Mesiáš, a 
druhá pochopit podstatu jeho mesiášství. Učedníci si Mesiáše představovali 
jako velkolepého krále, ale Ježíš věděl, že jeho koncem bude smrt a 
odmítnutí. Ježíš vnímal osnování a intriky náboženských a politických 
mocností a uvědomoval si, že je nutné svým následovníkům odhalit 
skutečnou podstatu jeho úkolu. 

http://www.biblenet.cz/b/Mark/8#v33


 
 

Proč na to tak spěchal? (1) J. D. Jones podotýká: „Pokud by se Kristus nechal 
zabít, aniž by předtím své učedníky varoval, zničilo by to jejich víru. Jejich víra 
byla už tak dost otřesena. Ale řekl jim o tom vše, ještě než zemřel, aby mohli 
věřit, až tato chvíle nastane“ (Jones, sv. 2, 169).  

(2) V tuto chvíli bylo bezpečné představit jim blížící se pohromu. Pokud by jim 
to ale Ježíš řekl už na začátku, když ho poznali, pravděpodobně by ho odmítli. 
Všichni Židé totiž věřili, že Mesiáš bude nějaký pozemský král. Učedníci by 
tedy Ježíši neuvěřili, protože by podle nich vůbec nevěděl, o čem mesiášství 
je. Věci se ale změnily. Učedníci již pochopili, že Ježíš je Mesiáš. Petr to 
vyjádřil jasně. A právě díky tomuto pochopení bylo nyní možné učedníkům 
redefinovat podstatu Ježíšova mesiášství. Učedníci se nakonec dostali do 
bodu, kdy byli schopni Ježíšovu přímočarou pravdu o kříži unést.  

Je důležité si povšimnout, že Ježíš řekl, že „musí být zabit“. Z jeho pohledu 
nebyl kříž možnou volbou, ale něčím nevyhnutelným. Nepřišel na zem jen 
proto, aby žil bezhříšný život. Přišel, aby „dal svůj život jako výkupné za 
mnohé“ (Mk 10,45). Při poslední večeři řekl svým učedníkům: „Toto jest má 
krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé“ (Mk 14,24). Kristova 
smrt nebyla jednou z možností plánu spasení. Kristova smrt byla základem. 
Bez jeho oběti by neexistoval plán spasení. Kvůli tomu Ježíš učedníky začal 
učit zcela otevřeně. Ale jak události v následujících verších i ve zbytku 
Markova evangelia ukazují, byl to velmi náročný úkol.  

Učedníci měli své představy. Očekávali, že Mesiáš „povstane z rodu 
Davidova“, aby „osvobodil pozůstatek“ Božího lidu a zároveň zničil jejich 
nepřátele (4. kniha Ezdrášova 12,32–34). Měl přijít, aby „rozdrtil zpupnost 
hříšníků jako nádobu hrnčířovu; železným prutem rozdrtil samu jejich 
podstatu; slovem svých úst zničil národy páchající bezpráví“ (Žalmy 
Šalomounovy 17,23.24). 

Židé v Ježíšově době nepřemýšleli o trpícím Mesiáši. Je zřejmé, že Ježíšovy 
výroky zaznamenané v Mk 8,29–31 učedníky úplně zaskočily. Na Petrovo 



 
 

vyznání, že Ježíš je Mesiáš, Ježíš odpověděl zvláštními výroky o svém utrpení a 
smrti. Učedníci nedokázali pochopit smysl těchto slov. Trpící Mesiáš, jehož 
koncem bude odmítnutí a smrt – to nebylo logické ani možné. Izraelci 
v dějinách byli třikrát pod nadvládou či v otroctví – egyptském, babylonském 
a nyní římském. Vždy se při řešení spoléhalo na politiku. Pro Židy v prvním 
století byl pravým Mesiášem ten, kdo zemi politicky vysvobodí z područí 
nepřátel. Nebyli připraveni na Mesiáše, který je přišel zachránit od jejich 
hříchů (Mt 1,21), a ne od jejich římských utiskovatelů.  

V tomto kontextu není tak těžké pochopit, proč si Petr „vzal [Ježíše] stranou a 
začal ho kárat“ (Mk 8,32). Petr si pravděpodobně myslel, že Ježíš byl zmatený 
a neviděl věci správně. Potřeboval trochu pomoct, aby porozuměl úkolu, 
který jako Mesiáš měl. Petr svůj pokus Ježíše usměrnit myslel naprosto vážně.  

Byl to však Petr, kdo neviděl správně. Možná Ježíše správně identifikoval jako 
Mesiáše, ale neměl nejmenší zdání, co to znamená. Proto začal Ježíš učedníky 
v 31. verši učit. A také proto Petra Ježíš ve 33. verši tak tvrdě pokáral. Nikoho 
v evangeliích Ježíš nepokáral tak tvrdě jako Petra, který se snažil jen Ježíši 
pomoct vidět věci správně.  

Proč byl Ježíš v kárání tak důrazný? Protože si Petr přisvojil roli, kterou měl 
v pokušení na poušti satan. Oba dva navrhovali, že Ježíš může svůj úkol 
naplnit bez smrti na kříži. A Ježíš oběma řekl: „Jdi mi z cesty, satane!“ (Mt 
4,8–10). 

Ježíš samozřejmě věděl, že Petr není satan. Zároveň však věděl, že v tuto 
chvíli satan mluví prostřednictvím jeho učedníka. Petr hrál roli pokušitele. A 
to v pokušení, které bylo jedním z nejzásadnějších pokušení Ježíšova života. 
Myšlenka vlastní nadcházející smrti připadala Ježíšovi nepochybně ještě 
hrozivější než Petrovi. Na svých cestách určitě viděl několik ukřižování, a jako 
každý normální člověk netoužil opustit svět trýznivou smrtí na kříži. Určitě by 
pro Ježíše bylo jednodušší stát se politickým Mesiášem, kterého Židé a 
učedníci očekávali. Ježíš také určitě netoužil nést hříchy celého lidstva (J 



 
 

12,31–33; 2K 5,21). Představa, že by při tom byl oddělen od Boha, ho jistě 
děsila. 

Jít svojí vlastní cestou a vyhnout se kříži bylo pro Ježíše určitě velkým 
pokušením. Setkal se s ním již po nasycení pěti tisíců, když ho lidé chtěli 
provolat králem (viz komentář k Mk 6,30–44 v 25. kapitole), a čekalo ho opět 
v Getsemane, kde se opakovaně modlí: „Otče můj, není-li možné, aby mne 
tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle“ (Mt 26,42). Důraznost 
Ježíšova pokárání Petra tedy demonstruje, jak byl kříž v jeho službě důležitý.  

Pokušení však navíc přišlo z úst přítele. Je smutným faktem, že satan někdy 
může při svém svádění a pokoušení použít Ježíšovy následovníky. Jako 
křesťané máme potenciál Ježíše zradit, svést jiné na špatnou cestu a odradit 
je od následování Boží vůle tím, že jim poradíme, aby se vyhnuli nebezpečím 
a nepříjemnostem, které jim hrozí.  

 

K zamyšlení… 

Kdybys byl/a na místě Petra, jak bys na Ježíšovy výroky reagoval/a? Nad 
čím bys přemýšlel/a, když se Ježíš obrátil směrem k Jeruzalému? Chtěl/a 
bys s ním vůbec chodit? 

 
Z Petrovy zkušenosti je možné vzít si ještě jedno ponaučení. Jako lidé jsme 
chybujícími bytostmi. V jedné chvíli můžeme mít na věci správný pohled, ale 
vzápětí se můžeme stát satanovým nástrojem. Každý z nás je jednou nohou v 
nebeském království. Byli jsme zachráněni, protože jsme přijali Ježíše. Je ale 
pravdou, že potřebujeme, aby nás Ježíš stále zachraňoval.  

Dalším ponaučením je, že si musíme dávat pozor, abychom lidi nezavrhovali 
jen kvůli jejich nerozumnosti a chybám. Ježíš v následujících dnech a týdnech 
na cestě do Jeruzaléma ukázal při práci se svými chybujícími učedníky téměř 



 
 

nekonečnou trpělivost. Sherman Johnson podotýká, že „učedníkům v chápání 
bránila až zázračná nechápavost“ (Johnson, 150). Učedníci vše pochopili až po 
vzkříšení. Ježíš je ale neopustil. Je důležité, že Marek v Mk 8,31 zmiňuje, že je 
Ježíš „začal učit“. Nevzdal to s nimi. Nevzdal to ani s námi. A my bychom to 
neměli vzdát s druhými.  

 

31. Skutečný význam učednictví 
 

Mk 8,34–9,1 

34Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se 
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 35Neboť 
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde 
o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. 36Co prospěje 
člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? 37Zač by mohl 
člověk získat zpět svůj život? 38Kdo 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.“ 1Řekl jim také: „Amen, pravím vám, že někteří z těch, 
kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království 
přicházející v moci.“ 

Když Ježíš učedníky „začal učit, že Syn člověka musí mnoho trpět a být zabit“ 
(Mk 8,31), byl to opravdu jen začátek. Jestliže učedníkům přišla Ježíšova 
interpretace mesiášství nepřijatelná, nový koncept učednictví se jim nebude 
zamlouvat o nic víc. Ježíš prohlásil: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mne“ (Mk 8,34).  

V tomto verši jsou dvě slova, která lidi budou vždy odsunovat a vytěsňovat – 
„zapři“ a „kříž“. Když slyšíme o sebezapření, ihned nám v mysli vytane, že si 

http://www.biblenet.cz/b/Mark/8#v34
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budeme muset určitou dobu odpírat nějaký přepych a luxus a zároveň se 
plácat po zádech, jak dobře nám to s tou zdrženlivostí a štědrostí jde. 

To ale zdaleka není vše, co tím Ježíš myslel. Slovo „zapři“ je rázné a náročné. 
Znamená „zapomenout a nevidět sebe a své zájmy“ (Wuest, sv. 1, 170). 
Halford Luccock upozorňuje, že „zapření své vlastního já je mnohem těžší než 
pouhé sebezapření. Znamená to nepovažovat se za největší autoritu svého 
života, ale za nástroj Božího království. Znamená to zkrotit naše halasné ego, 
jež se neustále dožaduje pozornosti a křičí ‚já‘, ‚mně‘ a ‚moje‘, zničit jeho 
nároky na neustálé prosazování, jeho dožadování se komfortu a prestiže. 
Znamená to zapřít sebe sama ne ve smyslu procvičování jakési morální 
atletiky, ale v zájmu darování našeho já jeho příčině – Ježíši Kristu“ (Luccock, 
770).  

Mezi sebezapřením a zapřením svého já je tedy rozdíl. Sebezapření je 
drobnou povrchovou úpravou, zatímco zapření své vlastní osoby se týká 
našeho srdce – vyžaduje jeho změnu.  

Druhým slovem, které nám dělá problémy, je „kříž“. Špatnou zprávou pro 
Petra a pro zbytek učedníků (včetně nás) je, že Ježíšův kříž není ten jediný. 
Ježíš říká, že každý z jeho následovníků bude mít svůj vlastní kříž.  

Abychom mohli plně porozumět výroku, že každý člověk musí vzít svůj kříž, je 
dobré představit si, že jsme na místě prvních učedníků. Představa kříže nebo 
ukřižování nám ve 21. století moc neříká. Nikdy jsme svědky ukřižování 
nebyli. „Ukřižování“ je slovem, které pro nás nemá žádné emocionální 
konotace. Pro učedníky ale mělo. Když ve městě viděli skupinu římských 
vojáků s člověkem, jenž nese nebo táhne část kříže, věděli, že se jedná o 
jednosměrnou cestu. Pro Ježíše a učedníky kříž symbolizoval smrt. Nést kříž 
tedy pro učedníky znamenalo krutou perspektivu: „Měli do Jeruzaléma jít 
jako průvod odsouzených kriminálníků s oprátkou kolem krku“ (Dodd, 94. 
95).  



 
 

Slova „kříž“ a „zapři“ se významově protínají. Avšak kříž, stejně jako myšlenka 
zapření sebe sama, byl křesťany otupen a ulehčen. Pro některé lidi nést kříž 
znamená nosit jej jako ozdobu na krku. Pro jiné to znamená snášet potíže a 
nepříjemnosti v jejich životě, jako například otravného partnera nebo nějakou 
tělesnou vadu. To však Ježíš neměl na mysli. Mluví o kříži jako o nástroji smrti 
– ne fyzické smrti jeho následovníků, ale ukřižování našeho já, zapření středu 
našeho života a oddanosti našemu já. Ellen Whiteová podotýká, že „zápas 
proti vlastnímu sobectví je tím největším zápasem, do jakého se člověk může 
zapojit“ (Whiteová, Cesta k vnitřnímu pokoji, 55). A James Denney doplňuje, 
že „ačkoliv se hřích rodí zcela přirozeně, přirozeně neumírá; pokaždé jej 
musíme morálně odsoudit a usmrtit“ (Denney, Doctrine of Reconciliation, 
198). Odsouzení hříchu je skutkem naší vůle pod vedením Ducha svatého. 
Ježíš a Pavel tento čin opakovaně nazývají ukřižováním.  

 

„Když nás Kristus volá, tak nám říká: Pojď a zemři.“ (Bonhoeffer, 99) 

 

Pavel o tomto tématu mluví obzvlášť jasně v Římanům 6, kde popisuje, že stát 
se křesťanem znamená ukřižovat své „staré já“ a vstát k novému způsobu 
života, jenž má nové zaměření – Ježíše a jeho vůli (Ř 6,1–11). O této smrti 
Ježíš mluvil v příkazu „zapři sám sebe“. Křest ponořením je symbolem 
duchovní smrti a vzkříšení k novému životu, který je zaměřený na Boha (J 3,5–
7; Ř 6,1–4).  

Po příkazu zapřít sebe sama a vzít svůj kříž následuje v řeckém textu čtyřikrát 
slovíčko „neboť“. Poprvé se objevuje ve 35. verši: „Neboť kdo by chtěl 
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro 
evangelium, zachrání jej.“ Pro Markovy první římské čtenáře tato věta hodně 
znamenala. V dobách římských perzekucí si mohli křesťané doslova zachránit 
život pouhým zapřením Krista a vyznáním, že bohem je císař. To bylo velké 
pokušení, obzvlášť když si člověk uvědomil, jaké budou následky jeho 



 
 

křesťanské víry. Mnoho z nich tak učinilo. Ale i když si možná zachránili svůj 
fyzický život, ztratili své spojení se zdrojem věčného života.  

Podruhé se slovo „neboť“ v originálu (a např. v Bibli kralické) objevuje ve 
verši 36: „[Neboť] co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?“ 
Toto neboť je zjevně spojeno s jeho třetím výskytem: „[Neboť] zač by mohl 
člověk získat zpět svůj život?“ (Mk 8,37). Jsou zde tedy dvě nezodpovězené 
otázky. Písmo je nechává otevřené, jelikož se nevztahují jen na učedníky 
prvního století. Jsou to otázky pro všechny Kristovy následovníky, pro tebe i 
pro mě. Všichni stojíme před možnostmi, o nichž Ježíš mluvil – svět, nebo 
život s Kristem. Dnes je jednoduché obětovat svůj život světu. William Barclay 
říká, že někteří z nás jsou schopni vyměnit čest za zisk. Je příliš jednoduché 
jen trošičku podvádět, když si myslíme, že se o tom nikdo nedozví. Někteří 
lidé jsou ochotni vzdát se svých zásad kvůli popularitě. Otázkou však není, co 
si o nás myslí ostatní lidé, ale co si o nás myslí Bůh. A přesto někteří „obětují 
svou věčnost přítomnosti“. Je příliš jednoduché žít přítomností, zvláště pokud 
je naše svévolné já středem našeho života. Lidé by si ušetřili mnohou bolest, 
pokud by pokaždé posuzovali své činy a realitu ve světle věčného života 
(Barclay, Mark, 211.212).  

Právě to zmiňoval Ježíš, když vyprávěl podobenství o boháči a Lazarovi. 
Bohatý člověk měl víc majetku, než kdy mohl využít. Když však zemřel, tak mu 
bohatství bylo k ničemu (L 16,22). Staré známé rčení „do hrobu si to 
nevezmeš“ či „rakev nemá kapsy“ není vtipem, opravdu si tam nic 
nevezmeme. Je potřeba rozhodovat se ve všem v kontextu věčných hodnot a 
pravd. Ať už se nám to líbí, nebo ne, jedna ze zásadních pravd tohoto života 
je, že všichni a všechno nakonec pomine.  

Počtvrté je „neboť“ zmíněno v Mk 8,38: „[Neboť] 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.“ Zde je zmíněn soud 
na konci světa. Ježíšův titul „Syn člověka“, který je v Markově evangeliu 
mnohokrát použit, pochází z Daniele 7, kde „Syn člověka“ a „Věkovitý“ 



 
 

předají soud „svatým Nejvyššího“ nad těmi, kteří odporovali Bohu a jeho 
hodnotám (Da 7,13.22.26). Po tomto předadventním soudu „království a 
vladařská moc všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých 
Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci 
ho budou uctívat a poslouchat“ (Da 7,27).  

Dobrou zprávou o soudu je, že Bůh a Ježíš nikoho nenutí věřit, něco přijímat 
nebo dělat. Respektují naší lidskou osobitost a právo každého člověka vybrat 
si. Bůh při soudu naše rozhodnutí bude respektovat. Nikoho nenutí, aby žil 
podle zásad a hodnot věčnosti. Pokud někdo lpí na pomíjitelných věcech, Bůh 
jeho volbu bere vážně. Stejně jako respektuje volbu těch, kteří přijmou věčné 
věci. Podle Ježíše ale přijde den zúčtování.  

Po slovech o posledním soudu Ježíš řekl poněkud matoucí výrok: „Amen, 
pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří 
Boží království, přicházející v moci“ (Mk 9,1).  

K tomuto verši existuje mnoho výkladů a z bezprostředního kontextu 
vyplývají hned dvě vysvětlení. Jedním je, že tento Ježíšův výrok odkazuje 
k proměnění na hoře, jež následuje v Mk 9,2–13. Druhým vysvětlením je, že 
se pasáž vztahuje k předpovědi druhého příchodu v Mk 8,38. Podle tohoto 
vysvětlení je nicméně předpověď v Mk 9,1 nenaplněná. 

Z těchto dvou kontextových vysvětlení je nejuspokojivější to první – tedy o 
proměnění jako předzvěsti království slávy. 

I když toto vysvětlení mnohé osvětluje, neodhaluje úplný význam předpovědi. 
Herman Ridderbos poznamenává, že proroctví „často sjednocuje různá 
období budoucnosti“ (Ridderbos, 314.315). Příkladem může být Ježíšovo 
kázání, že se nebeské království přiblížilo (Mt 4,17; Mk 1,15). Ježíš v něm 
nevyjasnil postupné rozvíjení tohoto království. Nevysvětlil, že království 
milosti bude nejméně 2000 let předcházet konečnému království slávy. 
Podobným způsobem Markovo evangelium od sebe před vzkříšením 
neodlišuje jednotlivé části Ježíšova vyvýšení. Až po vzkříšení si učedníci začali 



 
 

uvědomovat, že Ježíšovo vyvýšení bude mít různé fáze. Viděli a žili v první fázi 
jeho slavného příchodu, která měla podobu vzkříšení a nanebevzetí, ale 
nedožili se pozdější fáze (druhého příchodu). Zdá se tedy, že poznámka 
Hermana Ridderbose o sjednocení různých období je spolu s myšlenkou 
proměnění jako předzvěsti království slávy nejlepším vysvětlením textu v Mk 
9,1.  

Dokud se ale království úplně nenaplní, musíme jako Ježíšovi učedníci zůstat 
na svých křížích a mít stejné hodnoty, jaké má náš přicházející Král.  
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