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Úvod

Ve své diplomové práci se zabývám religionistickým rozborem Janova
evangelia. Nejdříve se věnuji jeho obecné charakteristice, pojednání o jeho teologii
a popsání specifik postavy Ježíše Krista v tomto spise.
Dále stanovím prvky, které zakládají jeho osamostatnění jako suverénního
spisu Nového zákona, nezávislého na synoptických evangeliích a které předesílají
existenci autentické zkušenosti s mnohými událostmi, a také zmínky svědčící o
zvláštních vědomostech autora o židovském životě a společnosti, stejně tak jako o
geografii Jeruzaléma.
Ve třetí kapitole provádím rozbor zápasu Janova evangelia s gnózí
provedením základní komparace tohoto starověkého filosoficko-náboženského
systému se zvěstí utvářejícího se janovského proudu křesťanství a posuzuji tradiční
teorie o gnostickém vlivu patrném v textu evangelia.

Tuto komparaci provádím

zejména na základě studia vybraných apokryfních textů z Nag Hammadí.
Poslední kapitolu cele věnuji problematice autorství Janova evangelia,
nahlédnu do možností, které vystihují autora Janova evangelia a argumentuji pro
dvě z mnoha hlavních variant tohoto autorství.

Religionistické téma jsem si vybrala, protože jsem se již drive zajímala o
jednotlivá světová náboženství, jejich historii a specifika. Nejsem věřící ve smyslu
náležitosti k jednomu z těchto náboženských systémů, a proto je moje práce čistě
religionistická a srovnávací.
Konkrétně Janovo evangelium jsem zvolila především proto, že je unikátním
textem s ojedinělou zvěstí a formou, která je pro mne přitažlivá.

Stojí totiž na

pomezí novozákonní přijatelnosti textu. Jeho forma připomíná spíše filosofickoteologické pojednání, avšak spis zůstává evangeliem, neboť je stále zvěstí o
příchodu a působení Ježíše Krista na zemi.
Druhým důvodem, proč jsem si předsevzala zpracovat téma Janova
evangelia, je neexistence souborné novodobé publikace, která by nastínila všechna
témata a všechny problémy spojené s tímto spisem.
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Většina novozákonních

badatelů se totiž věnuje především třem synoptickým evangeliím a Janovo zmiňuje
spíše jako kontrast, či doplnění.
Mým cílem pro tuto práci tedy je podat ucelené pojednání o tomto
novozákonním spise a vyjádřit se zejména k výše zmíněným gnostickým vlivům na
jeho text, a také se zabývat problémem jeho autorství a nalézt argumenty pro
možného autora, Marii z Magdaly.

Zmíním se nyní ještě k terminologii, kterou ve své práci používám.
Existuje mnoho pravopisných variant slova "gnóze". Někteří autoři, jako například
Jaroslav Matoušek, zachovávají historizující formu "gnose", u jiných se setkáme i s
variantou bez čárky - "gnose". Mně samotné trvalo poměrně dlouhou dobu, než
jsem si svou práci v tomto názvosloví sjednotila. Rozhodla jsem se pro inspiraci
nejnovějšími pracemi Prof. ThDr. Petra Pokorného.

Budu tedy nadále používat

pojmy "gnóze, gnosticismus, gnostický", které podle mého názoru nejlépe vyhovují
pravidlům současné češtiny, a také nejlépe lahodí oku čtenáře.
Co se týče zkratek, používám klasické tvary pro citaci novozákonních
evangelií - Mk pro Markovo, Mt pro Matoušovo, Lk pro Lukášovo a J pro Janovo
evangelium, Sk pro Skutky apoštolské a stejně tak ekumenické zkratky pro další
spisy Nového, ale i Starého zákona. Dále používám zkratku pro citaci z Církevních
dějin Eusebia Pamphili (např. Eus. III, 23), a to z důvodu praktičtějšího určení
citace prostřednictvím čísel knih a kapitol v Církevních dějinách, raději než
orientace podle čísel stran.
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1.

Problém Janova evangelia
1.1. Obecná charakteristika

Janovo evangelium je čtvrtým evangelijním spisem kánonu Nového zákona.
Je to text zcela autonomní, samostatný a teologicky specifický, který je jedinečný
svou strukturou, jazykem i koncepcí.
Čtvrté evangelium vzniklo koncem prvního století našeho letopočtu,
tradičně je za dobu vzniku považován rok 100 n.l. Tato datace je podpořena mnoha
fakty. Jednak badatelé vycházejí z existence zmínek o Janově evangeliu, nebo o
jeho pisateli, které se objevují v dílech význačných autorů raně křesťanské doby.
Jan je znám Tatiánem, Theofilem z Antiochie, či Eirénaiem, kteří tvoří kolem roku
170 n.l., zmínky o autorovi evangelia najdeme již u Justina Martyra (150 n.l.) a
Ignáce Antiochejského (110 n.l.).

Nejstarší nalezené zlomky textu Janova

evangelia jsou datovány do r. 135 a víme, že kolem roku 140 n.l. již kolovaly opisy
tohoto spisu v Egyptě. Vůbec nejstarší autentický novozákonní text, Rylandsův
papyrus, je datován do první poloviny druhého století a obsahuje právě zlomek
Janova evangelia (J 18, 31 - 33. 37 - 38). Na tento objev navázal Papyrus Egerton
2 získaný r. 1938 Britským muzeem v Londýně od káhirského obchodníka. Tento
obsahuje taktéž zlomky Jana - například J (5, 39 a 45; 9, 29), ale i útržky textu ze
sedmé a desáté kapitoly tohoto spisu a datuje se do roku 150 n.l.1 Nejsouvislejší
text potom skýtá Bodmer P 66 z konce 2. století n.l.
Navzdory těmto důkazům historická situace v prvních stoletích našeho
letopočtu vypovídá o dřívějším sepsání Janova evangelia.

Zejména z důvodu

podrobné znalosti autora o jednotlivých místech v Palestině, která popisuje,
badatelé předpokládají, že pisatel nemohl žít až po roce 80 n.l., protože v té době již
byla Palestina zcela poničena válkami. Z toho se vyvozuje, že práce na evangeliu
musela začít před r. 70 a autorem tedy možná byl někdo z první generace nositelů
ústní tradice o příběhu Ježíše Krista.

' Překlad z řečtiny k dispozici v: POKORNÝ, P.; DUS, J.A. Neznámá evangelia :
apokryfy /. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. Str. 63 - 74.
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Novozákonní

Pokud bychom měli vycházet přímo z textu evangelia, najdeme verše, které
směřují do doby ještě dřívější: "Amen amen pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám
ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl: ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě
přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.
A po těch slovech dodal: Následuj mne!" J (21, 18 - 19).

Apoštol Petr byl

ukřižován koncem 60. let a z tohoto úryvku můžeme odvodit, že pisatel textu již při
psaní věděl kdy a jak Petr zemře.
Nejen doba sepsání, ale i místo a autor spisu jsou obestřeni tajemstvím.
Problému autorství se budeme věnovat následně ve čtvrté kapitole, ale zaměřme se
nyní alespoň ve stručnosti na místo sepsání.

Tradičně je původ evangelia

odhadován do Efezu. Tato teorie vychází z předpokladu, že autorem byl jeden z
Dvanácti. Podle Eusebia byl Jan, apoštol a evangelista, vězněn na ostrově Pathmos,
odkud odešel do Efezu po svém osvobození vládou císaře Nervy (96 - 98 n.l.).
Nálezy Janova evangelia v Egyptě však navozují další možnost, a to Alexandrii.
Podle všeho existovala ve 2. století v Egyptě kompaktní křesťanská tradice
odvolávající se na janovská témata, shodné teorie nalézáme v pracích Filóna
Alexandrijského i u gnostika Valentina.
Myšlenka

na

syrské

prostředí

je

Třetí možností vzniku je Antiochie.

však

spíše

okrajová

a

je

mnohem

pravděpodobnější, že se sem evangelium jen rychle rozšířilo s Petrovým žákem
Ignátiem, než že tu bylo sepsáno.

Možná právě nejistota ohledně vznikání Janova evangelia, nebo přílišná
pestrost kulturního pozadí jeho vzniku se podepsaly na přijetí tohoto spisu jako
věrohodného dokladu o působení Ježíše Krista na zemi. Velkou daň jistě tento text
platí za své ovlivnění gnózí.

Zejména gnóze totiž přispěla k jisté míře

nejednoznačnosti a složité nepřehlednosti jeho zvěsti.

V současné křesťanské

liturgii možná právě proto převládají čtení z evangelií synoptických, nebo z
Pavlových listů a Janovo evangelium zůstává poněkud opomíjeno ležet stranou.

8

1.2. Struktura Janova evangelia
Janovo evangelium je zpravidla rozdělováno na 4 až 5 částí. C.K. Barrett
uvádí částí pět - 1. Prolog (1, 1 - 18), 2. Vyprávění a rozhovory (1, 19 - 12, 50), 3.
Ježíš a učedníci (13, 1 - 17, 26), 4. Soud a vzkříšení (18, 1 - 20, 31) a 5. Dodatek
(21, 1 - 25).2 Toto Barrettovo rozdělení je vždy více či méně respektováno,
jednotlivým částem jsou jen dávána jiná označení.

Pro své pojednání použiji

zjednodušené dělení Porschovo, který zahrnuje vše výše uvedené do dvou velkých
celků, které jsou rámovány na začátku slavnostním prologem a v závěru pašijním
příběhem:
1. Ježíšovo zjevení světu

(kap. 2 - 1 2 )
(kap. 13-17) 3

2. Ježíšovo zjevení přátelům

1.2.1.

Prolog (1,1 - 18 ; 1,19 - 51)

Začátek Janova evangelia má formu liturgické básně, ve které jeden verš
těsně navazuje za druhým a v každém verši se opakují některá slova z verše
předešlého.

Poetický nádech textu zintenzivňuje sám začátek, první verš: "Na

počátku bylo Slovo ... ", který až nápadně připomíná stejný začátek Starého zákona
v Gn (1, 1).
Předpokládá se, že osnova prologu byla vytvořena až po sepsání evangelia
na jeho základě a text byl předsunut před evangelium jako jeho otevírací hymnus 4 .
Z prologu samotného se již čtenář dozví něco o teologii evangelia, o jeho
směřování a významu. Je oslavou sestoupení Logu na zemi. Termín Logos byl
2

BARRETT, C.K. The Gospel According to St. John. New York: The Macmillan Company, 1978.
Str. 11.
PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana : Malý Stuttgartský komentář, Nový zákon 4. Karmelitánské
nakladatelství Kostelní Vydři, 1998. Str. 17.
Rudolf Bultmann tvrdí, že celý úvodní hymnus Janova evangelia byl původně oslavou příchodu
proroka poslaného od Boha. Tímto prorokem nebyl myšlen Ježíš, ale Jan Křtitel. Bultmann
vysvětluje, že teprve později byl hymnus na Jana Křtitele vložen do prologu evangelia a přizpůsoben
jeho potřebám. Bylo potom nezbytné přidat explicitní vyjádření, že Jan Křtitel nebyl to pravé světlo
vJ(l,8).
Z historické situace prvotní církve víme, že janovská komunita sídlila ve stejné oblasti, jako žáci
Jana Křtitele - na sever a severovýchod od Palestiny. Možná právě proto bylo tak nutné vypořádat se
s jejich vlivem na teologii evangelia prostřednictvím objasnění vztahů Ježíše a Jana Křtitele již v
prologu.
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znám Řekům i Židům. U Řeků ho nacházíme v celé řadě významů, je překládán
jako slovo, zákon, ale i smysl a řád. Pro Židy byl logos ve Starém zákoně dějinnou
událostí - slovo, které je na počátku stvoření světa, v Novém zákoně je také
ztotožňován s řečí u synoptiků. Proto je Janovo evangelium tak specifické, protože
používá Logos ve smyslu principu a vtělení.

Logos sestupuje z oblasti svého

dřívějšího bytí, u Boha, a je ztotožněn s dějinnou osobností.

Personalizován již

nezůstává v transcendenci, ale dává se poznat způsobem pro lidi přijatelným a
manifestuje moc a slávu Boží na zemi. "A Slovo se stalo tělem a přebývalo
námi.

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený

mezi

Syn, plný

milosti a pravdy" J (1, 14).
Na oslavu příchodu Logu navazuje vyznání lidí a kapitola pokračuje
objasněním postavy Jana Křtitele, který byl poslán na svět, aby vydal svědectví o
slávě Logu.

Janovo evangelium se nejvíce ze všech evangelijních textů zabývá

postavou Jana Křtitele. Jan je zmíněn již v 6. verši první kapitoly a v podstatě celé
dílo svým příběhem otevírá. Narozdíl od synoptiků se nesetkáme s popisem Janovy
činností - s kazatelstvím a křtěním, dokonce není ani označován "Křtitel" (takové
zmínky najdeme až v J (3, 23), kde Jan působí současně s Ježíšem a křtí vodou v
Ainon). Jeho jediným úkolem, který je popsán v prologu je zvěstování příchodu
zachránce.

Jan připravuje podmínky pro přicházejícího Krista - dokonce Janovi

učedníci odcházejí s Ježíšem jako jeho první apoštolově. "Jeden z těch dvou, kteří
slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra" J (1, 40).
Další učedníci jsou přiváděni k Ježíšovi svými přáteli a pojí je dobrá zkušenost a
znalost Ježíše. Porsch považuje popisování příchodu učedníků za návod k misii:
"Charakteristickým

rysem těchto prvních povolání

učedníků je skutečnost,

že

budoucí učedník je k Ježíšovi přiveden někým jiným - bratrem, nebo přítelem - který
už Ježíše zná. Možná tím chce Jan ukázat, jak mají křesťané získávat ostatní pro
Ježíše a jak se misie konkrétně

uskutečňuje."5

ir

PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana : Malý Stuttgartský komentář, Nový zákon 4. Karmelitánské
nakladatelství Kostelní Vydři, 1998. Str. 28.
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1.2.2.

Ježíšovo zjevení světu - veřejná činnost
( kap. 2 - 12)

Začátkem Ježíšovy veřejné činnosti je svatba v Káni Galilejské.

Podle

Jindřicha Mánka je tato událost obrazem pro hod Božího království a evangelium ji
užívá pro navození situace odhalení specifické pravdy o Ježíšovi. Dovršuje se v ní
rozdíl mezi Ježíšem a Janem Křtitelem - víno proti vodě, křest Duchem proti křtu
vodou, nadřazenost milosti nad zákonem. 6
Ježíš navíc již při této první události předznamenává svůj osud: "Co to ode
mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina" J (2, 4), stejně jako později v J (7, 6) odmítá
své příbuzné, kteří radí, aby šel do Jeruzaléma: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás
je stále vhodný čas." Také promluvy o chrámu vlastního těla, který bude vystavěn
ve třech dnech, a odkazy na to, že se Židé teprve po jeho vzkříšení rozvzpomenuli
na jeho řeč o tomto chrámu, nám poskytují jistou anticipaci příštích událostí J (2, 19
-22).

Dva dny Ježíš tráví v Samaří, kde u Jákobovy studny promlouvá se
samařskou ženou. Tato událost je v Novém zákoně poměrně ojedinělá a od Jana se
velmi stručně dozvídáme proč: "Židé se totiž se Samařany nestýkají," vysvětluje v J
(4, 9) po té, co se Samařanka diví, že Ježíš chce od ní podat vody.

Podobné

překvapující ocenění Samařanů zmiňuje Ježíš pouze u Lukáše, když nutí své druhy,
aby na základě podobenství ocenili čin Samařanův nehledě na jeho národnostní
původ: "Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" Zákoník
odpověděl: "Ten, který tnu prokázal milosrdenství'

(Samařan) v Lk (10, 31 - 37).

Ve většině případů se však setkáme s odmítáním Samařanů, jako v Mt (10, 5 - 6):
"Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do
samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."
Po příchodu do Galileje Ježíš činí druhý zázrak - uzdravení dítěte
královského služebníka a v páté kapitole se vydává do Jeruzaléma, kde zahajuje
svou činnost uzdravením chorého u rybníka Bethesdy. Po této události máme první
zmínku o nevoli Židů, kteří žalují Ježíše za konání zázraků v sobotu - za
10

MÁNEK, Jindřich. Výklad Evangelia Janova. Praha: Husova Československá bohoslovecká
fakulta, 1958.Str.7.
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znesvěcování soboty, dne odpočinku. Ježíš se ospravedlňuje množstvím výroků o
Otci a brání se odkazy na Starý zákon: "Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe
navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! Nedomnívejte se, že já budu na vás
u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději. Kdybyste
opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně" J (5, 44 - 46) a
zároveň obviňuje Židy například z toho, že oni sami nectí sobotu - provádějí
obřízku J (7, 22 - 23).
Pouze v Janově evangeliu čteme příběh o vzkříšení zemřelého - Lazara.
Ježíšovi učedníci nerozumí, když říká, že Lazar usnul a že ho jde probudit. "Pane,
spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluvil o pouhém
spánku.

Tehdy jim Ježíš řekl přímo: Lazar umřel" J (11, 12 - 14). Takovýchto

neporozumění učedníků je v evangeliu celá řada, avšak jen na dvou místech se je
Ježíš snaží vysvětlit - v případě Lazara a později v řečech na rozloučenou. Jeho
snaha objasnit tyto události vypovídá o jejich velké důležitosti.

Ve vyprávění o

Lazarovi Ježíš vysvětluje okolnosti jak učedníkům, tak i Martě, která zoufá nad
smrtí bratra.
Vzkříšení Lazara je posledním znamením a je pravděpodobně také
podnětem k zatčení a k Ježíšově smrti. Kaifáš, židovský velekněz, vynáší nad ním
rozsudek (11, 49 - 53).

Neméně však může být podobenstvím o samotné smrti

Ježíšově - zachovává podobný scénář - Ježíš přichází Lazara oživit až třetí den,
Lazar vychází z hrobu zahalen v plátno a šátek, které pak hrají roli při nalezení
prázdného Ježíšova hrobu.
Šest dní před velikonocemi přichází Ježíš do Betanie do domu Lazarova a
den na to slavně odchází do Jeruzaléma, kde naposled vystupuje veřejně a poskytuje
závěrečné shrnutí svých svědectví o Bohu (12, 44 - 50), čímž se otevírá další
kapitola evangelia.
Celá tato část je ve znamení Ježíšových promluv, vysvětlování a sporů s
odpůrci.

Ježíš neustále musí hájit svůj nárok a své zplnomocnění Bohem.

Je

konfrontován se Zákonem a jsou na něm požadována znamení na důkaz Božího
vztahu.
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1.2.3.

Ježíšovo zjevení přátelům (kap. 13 - 17)

Následujících pět kapitol má zcela jiný charakter, než části předchozí.
Chybí bojovný tón, kterým byl Ježíš nucen obhajovat sebe a svého Otce a nemusí
již také nikoho přesvědčovat o pravdivosti svého svědectví. Vyskytuje se v okruhu
těch, kteří přijali víru v něho a kteří ho následují. Ježíš těmto učedníkům věnuje
tzv. řeči na rozloučenou, ve kterých své učedníky uvádí v soulad, vysvětluje jim
blízké události minulé i budoucí. Připravuje je na nenávist světa, kterou zakouší
nyní Kristus sám a se kterou se také oni střetnou jako jeho pokračovatelé.
Samotná poslední večeře nehraje v Janově evangeliu velkou roli, protože
hlavní náplň synoptiků - eucharistie - je stanovena už v kapitole o nasycení zástupů:
"Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho
nebudete

mít v sobě život" (6, 51 - 58).

krev,

Důležité jsou jednotlivé události a

výpovědi.
Celá část začíná činem Ježíše, který svým učedníkům myje nohy na
znamení svého života pro druhé.

Nejlépe smysl této události popisuje Marek:

" Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za mnohé." Mk (10, 45). Proto Ježíš přijímá službu, kterou tradičně
vykonávají otroci, aby potvrdil poselství svého života. Zároveň svým ponížením
vyjadřuje úctu ke svým učedníkům a přináší jim výzvu k lásce: "Nové přikázání
vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem"

(13, 34).

U synoptiků takovou pobídku k lásce mezi učedníky

nenajdeme, u Jana zase schází vyjádření lásky k bližnímu '- vysloveně zmiňuje jen
lásku mezi učedníky navzájem, což může pramenit z rozdělení společnosti na věřící
a nevěřící, kteří lásku Ježíšovu nepřijali.
Ježíš svým učedníkům oznamuje svůj odchod a snaží se je odradit od
zoufání a strachu. Jeho odchod je záležitostí radostnou, protože se navrací k Otci a
jde také u Boha připravit místo pro své učedníky. Slibuje vyslyšení jejich modliteb
a zároveň jim zvěstuje příchod Přímluvce, který přijde na svět místo Ježíše Krista (a
prostřednictvím Ježíše) a bude je učit a přiblíží je opět Kristu: "Ale Přímluvce, Duch
svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene

vám

všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako
dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděs f (14, 26 - 27).
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V 17. kapitole, závěrem této části, se Ježíš modlí k Otci, hodnotí splnění
svého úkolu a přimlouvá se za své učedníky a jejich pozdější působení za jeho
nepřítomnosti: "Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist,

poněvadž

nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale
abys je zachoval od zlého" (17, 14 - 15) a vyznává svou lásku k učedníkům svou
obětí: "Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni" (17, 19).

1.2.4.

Pašijní příběh (kap. 18 - 20)

Ježíš je zatčen a předveden k výslechu u Annáše, který se ptá na jeho učení a
jeho učedníky.

U synoptiků je tomuto úseku věnována maximální pozornost,

protože u nich dochází k odsouzení Ježíše právě veleknězem a Židy. V Janově
evangeliu je největší důraz kladen na výslech u Piláta. Ten klade Ježíšovi otázky o
jeho královském původu, zda se považuje za krále, protože byl Ježíš před něj Židy
předveden jako ten, který se vydává za Mesiáše, tj. politického vzbouřence. Pilát
brzy poznává, že tomu není tak, jak tvrdí Židé, proto ho shledává nevinným. Židé
však na něj tlačí, zaslepeni nenávistí chtějí mít Ježíše mrtvého a dokonce se sami
prohlásí za poddané Říma: "Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj
ho!" Pilát jim

řekl:

"Vašeho krále mám ukřižovat?"

Velekněží

odpověděli:"

Nemáme krále, jen císaře" (19, 15). Pilát tedy, ač sám třikrát prohlásil Ježíše za
nevinného, vydává příkaz k popravě.
Samotné ukřižování je popsáno poměrně stručně,_ zmíněny jsou události,
které Ježíš předpověděl a které měly být naplněny (například pití octa, nezlámané
kosti, probodnutí boku a jiné) a zdůrazněny jsou osoby, které Jan přivádí pod kříž přichází Ježíšova matka, její sestra, Marie Kleofášova a Marie z Magdaly a učedník,
kterého Ježíš miloval a který se poprvé objevuje u poslední večeře.
Ježíš je pomazán a pohřben Josefem z Arimatie a Nikodémem a poté uložen
do knížecího hrobu v zahradě. Je poukazováno na velký spěch před svátky - ve
snímání mrtvých s křížů a pohřbení - což potvrzuje Janovo dřívější datování
ukřižování. 7

Podrobnější pojednání o této události v kapitole 2.1. Jan a Synoptici.
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Prázdný hrob objevuje jedna žena, Marie z Magdaly, o které není vůbec
řečeno, proč ke hrobu šla. U synoptiků máme několik žen, které jdou časně za
svítání pomazat Ježíšovo mrtvé tělo.

Marie běží oznámit zmizení těla a Petr a

učedník, kterého Pán miloval, spěchají k hrobu. Urovnané plátno a šátek svědčí o
tom, že tělo nebylo ukradeno. Marii se poté Ježíš také zjeví a nechá ji jako první
zvěstovat jeho vzkříšení.
Když se Ježíš setkává s učedníky, rovnou jim ukazuje tělesné důkazy, že je
to on. Nenechává je v nevědomosti.
Ještě ve dvacáté kapitole je celé evangelium uzavřeno - verše 30 a 31 shrnují
obsah evangelia - nejenom uvedená znamení, ale mnohá jiná Ježíš učinil, "Tato
však zapsána jsou, abyste věřili, ze Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli
život v jeho jménu" (20, 31).

1.2.5.

Dodatek - 21. kapitola

Do dnešní doby se nezachoval žádný rukopis, ve kterém by tato kapitola
chyběla.

Naproti tomu ve dvacáté kapitole je patrný zřetelný závěr.

Moderní

badatelé se nemohou dopátrat pravého smyslu zařazení této nadbytečné kapitoly.
Bultmann nebo Hirsch předpokládají, že byla dílem jiné osoby, pozdějšího
redaktora evangelia, protože se liší myšlenkově i z hlediska slovníku (v řečtině jsou
použity jiné výrazy, podobné slovní zásobě 1. Janova listu)8.
Kapitola vypráví o opětovném zjevení Ježíše učedníkům u Tiberiadského
jezera v Galileji (naproti tomu, většina důležitých znamení a zjevení se odehrává v
Jeruzalémě) - učedníci však Ježíše nepoznávají, teprve milovaný učedník napovídá
Petrovi, že je to Pán. Ježíš žádá od Petra vyznání lásky a svěřuje mu "své ovce" aby
je "pásl". Předpovězena je Petrova smrt na kříži.
Důležité místo je opět věnováno učedníkovi, kterého Ježíš miloval.

Z

Ježíšových výpovědí bychom mohli předpokládat, že milovaný učedník nezemře a
že bude spočívat na zemi dokud Ježíš nepřijde podruhé. Takové domněnky jsou
však zřejmě mylné. C.K. Barrett píše: "Nemá zůstat na zemi jako žijící svědek Ježíše
Krista až do parusie, ale má, skrze napsané evangelium, ustanovit sama sebe jako
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8

MÁNEK, Jindřich. Výklad Evangelia Janova. Praha: Husova Československá bohoslovecká
fakulta, 1958.Str.7.
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stálého ručitele janovské tradice."9 Petr se tedy stává zakladatelem křesťanského
společenství a milovaný učedník, naproti tomu, garantem pravdivosti janovské
interpretace zvěsti Ježíše Krista.

1.3. Janovské poselství

Vnímavého čtenáře jistě napadne, proč byla do Kánonu Muratori zařazena
právě čtyři evangelia. Proč bylo napsáno více evangelií než jedno? Každý pisatel
jednotlivých textů vždy sledoval svůj vlastní záměr a evangelium přetvořil podle
svého svědectví a podle své představy o zásadách plynoucích z Ježíšovy zvěsti.
Pokud zkoumáme důvody napsání Janova evangelia, nabízí se celá řada
možností.

Autor znal ústní tradici synoptiků, ale není závislý na jejich osnově.

Evangelium proto mohlo vzniknout jako přetlumočení synoptiků nové době - s
cílem popsat historické události a poupravit tak již napsané. Druhou možností je, že
evangelium plnilo jednoduše stejnou funkci jako všechna evangelia ostatní, totiž že
bylo napsáno k podpoření víry v Ježíše Krista a snažilo se doplnit synoptiky tam,
kde nebyli příliš přesní a srozumitelní. Autor Janova evangelia se také mohl snažit
zcela potlačit synoptickou tradici, napsáním "lepšího" evangelia, které by bylo
hodnověrnější a poutavější, a proto využívá vyprávění o očitých svědcích. Přivádí
učedníka, kterého Ježíš miloval, a také více zmiňuje Ježíšovo rodinné zázemí. U C.
K. Barretta dokonce najdeme výpověď, že autor byl mystikem, který psal alegorii o
transcendentní pravdě.

Janovo evangelium ustupuje od barvitého líčení dějin Kristova narození a
života. Autor je spíše teologem, než historikem, neomezuje se jen na výčty událostí
a na přesné výpovědi, ale zachází mnohem hlouběji.
V Janově evangeliu je důležitý smysl, princip, to, co je trvalé a platné.
Znalost historické postavy Ježíše Krista nemá žádný vliv na víru a spásu člověka,
zdá se, že dějiny jsou jen pozadím pro odvíjení spásného díla. Zatímco synoptici

9

BARRETT, C.K. The Gospel According to St. John. New York: The Macmillan Company, 1978.
Str. 486. (Vlastní překlad).
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popisují Ježíšův pozemský život, Jan nám dává poznat Ježíšovo nitro. Jeho postavě
jsou věnovány dlouhé promluvy, ve kterých odkrývá svůj charakter, svá přání a své
cíle.

Vidíme Ježíše jako bojovného až vášnivého při hájení své věci, a naopak

pokorného před Otcem a milujícího své učedníky.
Evangelium

zohledňuje

potencionálního

čtenáře,

umožňuje

pravé

seznámení s Ježíšem a nechává také prostor pro vlastní úvahu a interpretaci.
přitažlivé svou duchovností - "Je meditativně - theologickou

Je

reflexí nad pevnou

základnou, jíž je Slovo, které se v Ježíši Kristu stalo tělem."1

V Janově evangeliu se vyskytuje jen jediné přímé etické přikázání, které
Ježíš sděluje učedníkům ve své první řeči na rozloučenou, a tím je výzva k lásce
mezi učedníky.

Oproti Matoušovi Jan nestaví na morálních zásadách (u Mt

chápaných až moralisticky). Evangelium řeší spíše čím má člověk být a nikoliv to,
co má činit. Lidé se stávají věřícími, aby činili dobro, nečiní dobro, aby se stali
věřícími. Takový přístup k etice má jistě své základy v prezentní eschatologii,
kterou Jan uvádí v život. Křesťan je člověk vedený Duchem svatým a jako takový
nepotřebuje předpisy pro konkrétní situace, přijetí Ducha mu umožňuje trvalost a
stálost v rozhodování a především svobodu od hříchu (J 8, 32 - 34). Jde o obrození
lidské duše a schopnost pravého poznání: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí - li
se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží" J (3, 3).

O prezentní eschatologii mluvíme proto, že podle pisatele evangelia nový
věk, ke kterému tradičně odkazují ostatní evangelia, již nastal: "Amen,

amen,

pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a kteří
uslyší, budou žít" J (5, 25) a stejně tak v J (4, 23).
U Jana chybí tradiční zmínky o apokalyptickém konci časů, tak jako je
obsahují synoptická evangelia (Mk 13, 23 - 27; Mt 13, 44 - 50; Lk 21, 8 - 14).
Určité náznaky o vzkříšení mrtvých v poslední den však u Jana najdeme, například
v J (6, 37 - 39. 44. 54), mohli bychom však předpokládat, že tyto informace nebyly
původně zařazeny do textu a že byly dílem pozdější redakce, protože se příliš
neslučují s celkem janovské teologie.
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Teologicky nejdůležitější výrok, ilustrovaný příběhem Lazara, Ježíš
vyslovuje v rozhovoru s Martou: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i
kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky."( 11, 25 26). Zde zcela jasně deklaruje své poselství. Pravda, cesta a život přichází na zem
skrze Ježíše Krista a ti, kdo přijímají Ježíše, přijímají zároveň i novou, změněnou
realitu života.
"Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v
plnosti.'X3, 34). Ježíš křtí Duchem svatým, který člověku otevírá cestu k víře, vede
a uschopňuje.

Duch také podle evangelia přichází na zemi od Otce ve jménu

Ježíšově, aby plnil roli Přímluvce a připomněl lidem vše, co se naučili od Syna
Božího a tedy aby se nebáli žít svůj život v Ježíši Kristu již nyní na zemi.

1.4. Ježíš Kristus v Janově evangeliu

Království Boží je hlavním tématem evangelií. Ovšem ve své plnosti jen v
prvních třech, protože Janovo evangelium je více soustředěno na postavu
samotného Ježíše a jako jediné je také postaveno hlavně na aktivitě Ježíšovy
postavy. Snad jedinou zmínkou o království Božím v tomto evangeliu je J (3, 3 5), jinak je text utvářen čistě christologicky.
evangelium je Ježíš Kristus "u

"Ježíš Kristus je evangelium

a

Janova teologie je teologií logu, na postavě Ježíše

Krista pisatel představuje svůj teologický zájem.
Tento fakt je snad nejnápadněji ilustrován skladbou evangelia. Narozdíl od
synoptiků, kteří kladou důraz na popis Ježíšova narození a života v historickém
výkladu, Janově evangeliu nejde tak o holá historická fakta, jako spíše o jejich
význam pro přítomnost. Jediný popis Ježíšova příchodu je podán v prologu, jako
teologická zpráva o sestoupení Logu na zemi. O něm se dozvídáme, že byl již dříve
přítomen u vzniku všech věcí, že jeho místo je u Boha a že nastává čas jeho
působení na zemi kam přináší pravdu a milost Boží.

Ježíš Kristus není tedy

popisován jako pozemský člověk, který se narodil z Panny Marie, byl pokřtěn
" BARRETT, C.K. The Gospel According to St. John. New York: The Macmillan Company, 1978.
Str. 58. (Vlastní překlad).
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Janem a začal dělat zázraky, mluvit v podobenstvích a zvěstovat království Boží.
Janovský Ježíš je vtělením věčného Slova Otce, které bylo již prostředníkem vzniku
všeho bytí, vystoupilo z transcendence a stalo se lidskou bytostí.
"Ježíš Kristus je začátek i konec, stvořitel i soudce, také nejvyšší
božská i lidská.

Je pravým Bohem i člověkem, obrazem Boha i

člověkem, je ontologickým prostředníkem
pravdy a spasení"12

pravda

archetypálním

mezi Bohem a člověkem a prostředníkem

Byl poslán ne aby soudil tento svět, ale aby ho zachránil, což

je doloženo v evangeliu hned na dvou místech - J (3, 17 a 12, 47).
Ježíš v Janově evangeliu je zřetelně v centru všeho dění, všech výpovědí a
sporů. Text jako by neměl jiné téma než Ježíše samotného.
Jeho původ od Boha je verifikován výpověďmi druhých. Předně přichází
Jan Křtitel, který poznává Syna Božího při jeho příchodu z nebe: "Spatřil jsem, jak
Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na zemi. A já jsem stále nevěděl, kdo to
je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: "Na koho spatříš sestupovat Ducha
a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým" J (1, 32 - 33). Jsou to slova
Natanaela, samařské ženy, Marty a nakonec apoštola Petra, která nám připomínají
pravdu o Synu Božím.
Své první učedníky janovský Ježíš potkává u Jana Křtitele, který mu již
předem z vůle Boží připravil půdu pro jeho činnost. Důraz je kladen na vlastní
zkušenost s Ježíšem, učedníci jsou k němu přivedeni spolehlivými přáteli, nebo
příbuznými a Ježíš se jim dává poznat - zve je do svého příbytku (1, 39) a otevřeně
s nimi mluví o svém poslání (1, 49 - 51).
Ve čtvrtém evangelijním textu nenajdeme žádnou počáteční zmínku o
nominaci Dvanácti, jako je tomu u synoptiků.

V Janově evangeliu učedníci

přicházejí jednotlivě a sami, ze své vlastní vůle. Jediným, o kom se praví, že ho
Ježíš vyhledal v J (1, 43) byl Filip, když se vydává na cestu do Galileje. Dvanáct
učedníků je zmíněno až v 6. kapitole a tam se také najde jediná zmínka o samotné
volbě Dvanácti (J 6, 70) - ovšem, čtenář si musí sám uvědomit, kdo se do těchto
dvanácti následovníků vlastně počítá. Jan se zmiňuje o Ondřejovi, který přichází
jako první a vyhledává Petra, aby podal sdělení o příchodu Mesiáše, poté se tedy
dozvídáme o Petrovi, Filipovi (všichni tři jsou z Betsaidy), dále o Natanaelovi,
12

BARRETT, C.K. The Gospel According to St. John. New York: The Macmillan Company, 1978.
Str. 62. (Vlastní překlad).
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Tomášovi a Jidášovi Iškariotském. Při poslední večeři ve 13. kapitole poznáváme
učedníka, kterého Ježíš miloval, který sedí mezi Dvanácti, ve 14. kapitole
promlouvá Juda, když se ptá na Ježíšovo působení mezi učedníky, syny Zebedeovy
autor zmiňuje až po Ježíšově zmrtvýchvstání v J (21, 2).

Ježíšovo vystupování je veřejné. Hovoří se svými učedníky na veřejnosti a
působí zejména v Jeruzalémě, přímo v centru židovské obce.

Čtenáře Janova

evangelia dříve, či později zaujme Ježíšovo vědomé vyhledávání střetů s
židovskými náboženskými představiteli, které vyjadřuje jeho svobodnou vůli a jeho
absolutní vládu nad situací. Janovský Ježíš je ale i tím, kdo jde osobním příkladem
v J (13, 15) a také tím, kdo chová hluboký cit ke světu a k lidem, což je symbolem
lidství Syna Božího.

Lazar, Marie a Marta jsou považováni za Ježíšovy blízké

přátele a v textu se přímo dočteme, že je měl Ježíš rád. Také postava milovaného
učedníka svědčí o míře osobního Ježíšova zaujetí pro své učedníky a následovníky.
Vrcholem je pak přikázání lásky jednoho učedníka k druhému, které jim, jako
jediné, ukládá v řečech na rozloučenou.

Tradičně Ježíše známe jako trpělivého zvěstovatele, který koná zázraky a
pomáhá lidem a šíří myšlenku lásky (u synoptiků - lásky ke všem bližním, u Jana
pouze k učedníkům).

Avšak v Janově evangeliu je Ježíš až po 13. kapitolu

představován jak odhodlaný, někdy až vášnivý zastánce své věci.

Vstupuje do

sporů s Židy a horlivě přesvědčuje, kárá a vysvětluje. První obraz takového Ježíše
vidíme ve scéně vyhnání trhovců z chrámu: "Udělal si z provazů bič a všecky z
chrámu

vyhnal,

i s ovcemi a dobytkem,

zpřevracel a prodavačům

holubů poručil:

mého Otce tržiště!" (J 2, 15 - 16).
znepokojuje.

směnárníkům

rozházel

mince,

stoly

"Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu

Ježíš svým vystupováním Židy burcuje a

Učí v synagogách v sobotu, prohlašuje, že Bůh je jeho Otcem,

překonává židovská tabu, jak již bylo popsáno výše, usvědčuje Židy z nectnostného
chování (J 7, 7). Velmi často začíná svůj proslov dvojitým amen, čímž podtrhuje
závažnost řečeného a upoutává na sebe absolutní pozornost partnera, například jako
v rozhovoru s Nikodémem: "Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu,
nemůže spatřit království Boží" (J 3, 3).
Židé se snaží zahnat Ježíše do úzkých, ptají se ho na jeho Otce, žádají důkaz
jeho nároku a tu se Ježíš odvolává se na moc vyšší. "Vy soudíte podle zdání. Já
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nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť

nesoudím

sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. I ve vašem zákoně je přece psáno, že
svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně
také Otec, který mě poslal" (J 8, 15 - 18). Současně s odkazem k Otci podává také
příklad ze židovského zákona o svědectví dvou.

K Zákonu se odvolává také

později, když se brání nařčení z jeho porušování. Přímým útokem proti Židům je
například verš 43 a 44 v osmé kapitole, kde Ježíš Židy otevřeně kritizuje za
neporozumění a otřásá základy jejich původu.
Zákon však používá i jako přímou zbraň konfrontace se Židy.

Jednak

Písmem obhajuje svoje učení a svou osobu: "Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich
máte věčný život; a Písma svědčí o mně" J (5, 39), jednak je kárá za nedodržování a
neznalost Zákona, kterým proti němu argumentují a otevřeně kritizuje církevní
hodnostáře: "Zamilovali si lidskou slávu, více než slávu Boží' J (12, 43).

Příznačným aspektem Janova evangelia je také pochybování samotných
Židů o míře Ježíšových provinění. "Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by
nic takového učinit," prohlašují lidé v J (9, 33), když Ježíš uzdraví muže slepého od
narození.

Takový výrok však zazní už dříve, při vyznání člena židovské rady,

Nikodéma (J 3, 2). Zajímavé je také otálení farizeů s Ježíšovým zatčením. Nejen,
že Ježíš několikrát unikne a zmizí v davu, když ho Židé hledají po uzdravení
chorého (J 5, 13) a když se ho chystají kamenovat v J (8, 59), ale není zatčen ani
vojáky, které na něj pošlou: "Někteří z nich ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj
nevztáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům, a ti se jich ptali:
"Proč jste ho nepřivedli?" Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" (J 7, 44 46). Ježíš tedy veřejně mluví a učí a lidé pochybují, zda snad i přední velekněží
nedošli k poznání, že Ježíš je Mesiášem.
Autor evangelia tato váhavá místa vysvětluje v J (8, 20): "Ta slova řekl v
síni pokladnic, když učil v chrámě. Ale nezatkli ho, protože dosud nepřišla jeho
hodina." Vše v Janově evangeliu směřuje k této "hodině", k vrcholu oslavení Boha
v Ježíšově utrpení na kříži.

Janovský Ježíš deklaruje svá tajemství za života, evangelium nám nabízí
autentické výroky, které pronáší Ježíšova postava - výroky "Já jsem".

Podle

Porsche jsou tyto výroky jakýmsi souhrnem Ježíšovy zvěsti: "Janovská slova "Já
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jsem" vyjadřují nejkratší formou, kdo Ježíš svou podstatou je a co znamená pro
13
lidstvo. Současně jsou zhuštěným a souhrnným vyjádřením Ježíšova sebezjevení. "
*

První takový výrok najdeme v šesté kapitole o nasycení zástupů, kde se Ježíš
označuje za chléb života, a to hned dvakrát (6, 35.48). Ježíš je světlo světa v (8,
12), je dveřmi pro ovce (10, 7 ; také zopakován v 10, 9), je dobrým pastýřem (10,
11 a 14), je vzkříšení a život, kdo v něj věří, žije navěky (11, 25), dále je cestou,
pravdou i životem, jediná cesta k Otci vede skrze něj (14, 6) a v druhé řeči na
rozloučenou svým učedníkům vysvětluje, že je vinný kmen, ke kterému se oni
vztahují jako jednotlivé výhonky (15, 1 - 5).
Výroků "Já jsem" jsem napočítala v evangeliu 8 druhů. 14 Jejich funkcí může
být opět podtržení autority Ježíše Krista, když označí sám sebe v teologicky
důležité výpovědi, na druhé straně jsou výzvou, pozváním, ujištěním o pravdivosti
zvěsti. Skutečnost, že se vyskytují většinou dvakrát zmíněny v těsné blízkosti za
sebou prohlubuje závažnost jejich výzvy.
Podle mého názoru jsou však tyto výroky především vyjádřením Ježíšovy
božské podstaty.

V Druhé knize Mojžíšově je výrok "Já jsem" považován za

samotné označení pro Boha: "Avšak Mojžíš Bohu namítl:

"Hle, já přijdu k

Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké
je jeho jméno, co jim odpovím?" Bůh řekl Mojžíšovi:

"JSEM, KTERÝ JSEM." A

pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám" v Ex (3, 13 - 14).
Právě proto v Janově evangeliu, jako v jediném evangelijním textu, vojáci
ustoupí a padnou k zemi, když Ježíš při zatčení řekne "Já jsem" a tím se prohlásí za
Boha: "Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim. "Koho hledáte?"
Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského."

Řekl jim: "To jsem já." Stál s nimi i Jidáš,

který ho zradil. Jakmile jim řekl "to jsem já", couvli a padli tia zem." (J 18, 4 - 6).
Jan nezařazuje před uskutečnění pašijního příběhu úryvek o smutku, úzkosti,
ani pochybování Ježíše v Getsemanské zahradě a Ježíš se neubírá do ústraní od
svých učedníků tak jako například u Lukáše (22, 41 - 44) nebo Mt (26, 36 - 39).
Naopak, hluboce věří v Boha a jeho přítomnost: "Ten, který mě poslal, je se mnou;

PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana : Malý Stultgartský komentář, Nový zákon 4. Karmelitánské
nakladatelství Kostelní Vydři, 1998. Str. 59.
Viz kapitola 3.3. Janovo evangelium v kontextu gnóze.
22

nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu" v J (8, 29). Ježíš ví, že
ho Otec miluje, protože dává svůj život, aby jej opět přijal.
V přímém kontrastu se synoptiky je výrok, který Ježíš pronáší po svém
oslavovaném vjezdu do Jeruzaléma: "Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad
říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel! Otče,
oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím" v J (12, 27 28). Autor evangelia jakoby chtěl přesvědčit ostatní evangelijní autory, že špatně
pochopili význam Ježíšova utrpení, když mu vložili do úst slova strachu a bídy!
Ani na kříži nevyjádří žádné zoufalství mocným výkřikem jako u Matouše:
"Eli Eli lema sabachthani?, to jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mt
27, 46b). Právě naopak, janovský Ježíš vědomě postupuje podle předem daného
Božího plánu a naplňuje také starozákonní předpovědi o příchodu Spasitele.
V sedmnácté kapitole se Ježíš modlí k Bohu, shrnuje a hodnotí své působení
na zemi. Sám prochází příběhem jako skládankou, ví vždy dopředu, co se má stát, a
svobodně se drží svého úkolu. Ví odkud přišel a kam jde a v podobenství o dobrém
pastýři dokonce přímo zjevuje učedníkům, co se chystá a co se musí stát: "Proto mě
Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já
jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát

a mám moc jej opět přijmout.

Takový příkaz jsem přijal od svého Otce" J (10, 17 - 18). O něco později naznačuje
jakou smrtí má zemřít: "A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě" v J
(12, 32).
Na kříži není jeho poslední výpovědí pochybovačný výrok, ale vyjádření
spokojenosti nad završením předurčenosti: "Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno
jest. "A nakloniv hlavu skonal" J (19, 30).
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2.

Janovo evangelium jako samostatný spis
2.1. Jan a synoptici

Synoptická evangelia jsou

první tři spisy Nového zákona.

"synoptická" znamená, že tato evangelia jsou souhledná.

Slovo

Všechna zachovávají

velmi podobnou strukturu vyprávění událostí a používají dokonce i některé stejné
literární prvky, tzv. podobenství, slovní obraty i výrazy. Každé z těchto evangelií
však nese své vlastní poselství, má jiný záměr a jinou koncepci. 15
Nejstarším evangeliem je Markovo (překvapivě zařazené v Kánonu až na
druhém místě). Jeho specifickou koncepcí je teologie paradoxu. V bezmoci děje se
podle Marka vůle boží. Markův Ježíš dává člověku sílu učinit něco nadějného, i
když není čas nadějí, mít fíky, i když není čas fíků v Mk (11, 13).

Markova

teologie je potom teologií víry, když není čas víry a jeho paradox vrcholí v hodině
Ježíšovy smrti, když jediný římský voják pochopí, kým Ježíš opravdu je: "Čtenář,
který dočte na konec, je přizván, aby se k setníkovu vyznání připojil, aby se připojil
k paradoxu vyznat víru, když není čas víry. Neboť víra není lidská kvalita, není to
lidská možnost.

Víra je lidská nemožnost,

ale boží možnost s člověkem a při

16

člověku,"

Matouš, který ve svých základech pravděpodobně přímo vychází z Marka,
zcela přetváří Markovo poselství. Jeho vlastní teologie je moralistická. Žádá od
člověka poslušnost Zákonu a snaží se smířit dodržování tohoto Zákona s
vystoupením Ježíšovým. Lidem už nestačí pouhá víra, jako u Marka. Matouš žádá
víru současně s životním projevem Zákona. Ježíš je pro něj morální učitel, který
klade morální nárok na dodržování Zákona.
Lukášovo evangelium jako by usmiřovalo oba předchozí texty.
teologii prodloužené příležitosti.

Buduje

Nejedná se o Markův paradox, ani Matoušův

moralismus, ale přichází z šancí pro ty, kteří zaostávají. U Lukáše nikdy není pozdě
pro novou příležitost: "Řekl vinaři: "Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto
fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?" On mu odpověděl:
FUNDA, Otakar A. Ježíš a mýtus o Kristu. Přednášky na PedF UK 2006 - 2007.
FUNDA, Otakar A. Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. Str. 68.
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"Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště

ponese

ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit" v Lk (13, 6 - 9). Ježíš Kristus je zobrazován jako
laskavý učitel, který stoluje s hříšníky.
Janovo evangelium, čtvrtý evangelijní text zařazený do kánonu, nepatří ke
třem synoptickým evangeliím, je samostatně stojící zvěstí o příchodu Ježíše Krista.

Od synoptiků se Janovo evangelium liší jak formálně - slohem a jazykem,
tak uspořádáním vlastního obsahu zvěsti.
Prvním nápadným znakem při čtení evangelia je jeho literární styl.
Charakteristické je používání dlouhých řečí a dialogů. V těchto částech většinou
probíhají hlavní střety Ježíšových zastánců a odpůrců o jeho nárok.
Místo podobenství najdeme u Jana obrazy (např. o dobrém pastýři v kap. 10
- tento obraz může být považován za jediné podobenství v Janově evangeliu, které
navíc v této verzi u synoptiků nenajdeme). Tyto obrazy se liší tím, že nevytvářejí
žádný zvláštní příběh nebo téma v rámci celku, ale opakují jednotné téma celého
evangelia, dotvářejí obhajobu Ježíšova nároku. Záliba ve spirálovitém opakování
témat je pro Janovo evangelium příznačná.

Felix Porsch hovoří o

"posvátné

monotonii janovského jazyka a myšlenkového světa"11, která prolíná celým textem
evangelia. Ústředním tématem a postavou je sám Ježíš Kristus a všechny literární
útvary směřují k jeho osobě, jeho poselství, nebo jsou dokonce jeho vlastními
promluvami - ve čtvrtém evangeliu, jako v jediném, se objevují výroky "ego eimi"
= já jsem, které pronáší Ježíšova postava.
Zajímavostí je frekvence užívání určitých slov v porovnání se synoptiky:
například slovo láska a milovat se u Jana objevuje celkem 44x, zatímco u Lk 14x,
Mt 9x a u Markajen 6x, výraz pravda nalezneme hned na 46-ti místech, zatímco u
Mt jen na dvou a slovo poznání celkem 57x a u Mt pouze 20x.

Na těchto

příkladech lze ilustrovat, že nejen sloh, ale i slovní zásoba je pečlivě zvolena tak,
aby dotvářela jednotný obsah zvěsti. 18 Zde je také nutné podotknout, že se jedná o
výrazy, které nacházejí svá specifika v gnostickém učení.
Celková literární forma ukazuje spíše na teologické pojednání, nicméně,
Janovo evangelium je zvěstováním víry, pojednávajícím o konkrétním historickém

's P 0 R S C H > Felix, Evangelium sv. Jana, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydři, 1998. Str. 13.
POKORNÝ, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 1993.
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Ježíšovi, který žil v určité době a přinesl lidem Boží sdělení, a proto si uchovává
právě evangelijní charakter.

O Janově evangeliu se nedá jednoduše říci, že navázalo na některý z
předchozích textů a přejalo a modifikovalo jeho teologii jako je to možné prohlásit
o Matoušovi, který

čerpá z Marka.

Novozákonní badatelé se mohou pouze

dohadovat o jistých podobnostech a hledat textová zdůvodnění pro svá tvrzení.
Eusebius nám vysvětluje, že Jan měl před svým psaním k dispozici všechna tři
evangelia a rozhodl se pouze doplnit události, které synoptici vynechali: "Proto
přirozeně Jan přešel mlčením rodokmen našeho Spasitele jako člověka, poněvadž o
tom mluvili Matouš a Lukáš. Naproti tomu začal učením o Kristově božství. Pověřil
jej tím Duch svatý, poněvadž Jan byl vynikající apoštol" (Eus. III, 25).

Při porovnání čtyř evangelijních textů lze řadu podobností nalézt zejména
v Markově evangeliu, méně již u Lukáše. Matouš nebývá ve vztahu k Janovi téměř
vůbec zmiňován, některé paralely však i zde pojmenujeme. Začněme tedy v pořadí,
v jakém jednotlivé texty vznikaly:

Markovo evangelium mohlo být předlohou pro vznik Janova evangelia
zejména literárně a slohově, méně již historicky a teologicky.

Klade totiž velký

důraz na Ježíšovy činy, podle kterých strukturuje celé vyprávění.

Jeho text byl

základem praktické znalosti pro synoptiky. Také Jan pravděpodobně Marka přečetl
a zachoval pořádek událostí, například:
1. Vystoupení Jana Křtitele

Mk(l,4-8)

2. Příchod do Galileje

Mk (1, 14)

'

J (1,19 -36)
J (4,3)

3. Nasycení zástupů

Mk (6,34 - 44)

J (6,1 - 13)

4. Chůze po jezeře

Mk (6,45 - 52)

J (6,16-21)

5. Petrovo vyznání

Mk (8,29)

J (6,68)

6. Poslední večeře

Mk (14,17 - 26)

J (13,1 - 17,26)

7-Zatčení

Mk (14,43-52)

J (18,1-ll)19

9

BARRET, C.K, The Gospel According to St. John, New York: The Macmillan Company, 1978.
Str. 34 - 35.
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Některé události jsou však zařazeny jinak, například vyčištění chrámu je v
Janově evangeliu hned na začátku veřejného působení Ježíše J (2, 14 - 16) a u
Marka daleko později Mk (11, 15 - 17).

Matoušovo evangelium je, stejně tak jako Markovo, zaměřeno především
na židokřesťanské čtenáře. Oproti Markovi klade větší důraz na Ježíšovo učení a u
svých čtenářů předpokládá mnohé znalosti týkající se židovských svátků a zvyků,
protože málo které z nich vysvětluje. Pouze z jeho tradice pocházejí téměř všechny
pilíře dnešní církevní liturgie, jako jsou modlitby - Otče náš v Matoušově 6.
kapitole (Lk 11. kap.), naznačení Vyznání víry (pouze Mt), modlitbu k Panně Marii
- ale stejně tak základní slavnostní události - Matouš jako jediný zdůrazňuje
velkolepost Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma a popisuje Pilátovo příslovečné "mytí
rukou", i jeho poradu s ženou, jako jediný také přivádí stráž k Ježíšovu hrobu, aby
hlídala jeho tělo.
Gerhard Hörster upozorňuje na jeho používání tzv. reflexních citátů, které
líčí události ve vztahu ke starozákonnímu proroctví. Například v Mt (1, 22 - 23) se
odkazuje na proroka Izaiáše a jeho předpověď o narození Immanuela z panny v Iz
(7, 14), v Mt (2, 17) na základě Herodova rozkazu o vraždění chlapců v Betlémě
připomíná naplnění slov Jeremiášových z Jr (31, 15), nebo opět u Izaiáše nachází
Matouš zvěst o příchodu Jana Křtitele jako připravitele cest Páně (Iz 40, 3 ; Mt 3,
3).20
Zde vidíme určitou paralelu, protože i janovský Ježíš místy hledá vysvětlení
svých činů a jejich přiblížení Židům právě ve Starém zákoně (J 5, 46; 6, 45; 7, 52).
Matouš ovšem nejen, že nachází ve Starém zákoně potvrzení svých vlastních
svědectví, ale používá jej také jako regulativu prvokřesťanské společnosti. Téměř
moralisticky lpí na dodržování Zákona. Ježíš přichází, aby jej naplnil, ne pozměnil:
"Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit,
nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné
písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil
jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království

nebeském

vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království
nebeském vyhlášen velkým" Mt (5, 17 - 19).

20

" HORSTER, Gerhard, Úvod do Nového zákona, Praha: Oliva, 1994.
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Nejspíše proto je Matouš natolik vzdálen janovské zvěsti, která přináší vývoj
Zákona a mnohá nová pravidla.
Pokud bychom přece jen chtěli hledat podobnost mezi oběma zvěstmi,
najdeme u Matouše jednu překvapivou pasáž, která bývá označována jako tzv.
janovský motiv v synopticích 21 (najdeme jej pouze v Mt 11, 25 - 27 a Lk 10, 21 22), který se naprosto vymyká synoptické představě o Ježíšovi. Jedná se o Ježíšovo
vyznání víry v Otce, ve kterém potvrzuje svůj božský původ a své poslání na zemi:
"V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země,
Že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

Ano,

Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn,
než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit."

Lukášovo evangelium popisuje jednotlivé postavy, které jsou součástí
Ježíšova příběhu, a jejich osudy (Zachariáš, Alžběta, Josef, Marie a další). Proto
možná také i obsahuje některé události, které popisuje Jan a které nejsou v dalších
dvou evangeliích. Například pojmenovává sestry Lazara, Marii a Martu, a odkazuje
na velekněze Annáše.
V jeho evangeliu se setkáme i se samotným Lazarem, kterému je u Jana
věnována celá kapitola.

Lukáš mu však nepřipisuje nějakou zvláštní důležitost,

příběhy Jana a Lukáše se radikálně liší a také jejich záměr je jiný. Zatímco Jan v
Lazarovi demonstruje budoucí Ježíšovo vzkříšení a předpovídá pozemské věci
budoucí, Lukáš jej používá jako podobenství o statusu člověka v budoucím
království Božím (Lk 16, 1 9 - 3 1 ) . Jedná se zde o typické lukášovské znázornění
rozdílu majetnosti a chudoby - Lazar je, jako chudák a hříšník, otevřen Ježíšově
zvěsti a je proto vyvýšen k Bohu po své smrti, narozdíl od boháče, který žije v
hmotném nadbytku, ale posmrtné spokojenosti se mu nedostává, protože život je
více než pokrm a tělo než oděv: "Mějte se na pozoru před každou

chamtivostí,

neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím,co má" Lk (12, 15).
Odstup od majetku, který se u Lukáše opakovaně objevuje můžeme také
považovat za společný rys s Janovým evangeliem a gnózí, zvláště v případě, že
existují dva identické výroky: "Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je
Boží, Bohu" = Lk (20, 25) a Log. 100 apokryfního Tomášova evangelia.

21

FUNDA, Otakar A. Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. Str. 122.
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Lukášovo evangelium je psáno ve vznešeném řeckém jazykovém stylu a v
mnoha směrech je celkově přizpůsobeno řeckému prostředí, možná právě proto je i
jazyk Janova evangelia je mnohem bližší Lukášovi než například Markovi.

Pokud se podíváme na synoptiky jako celek, zjistíme, že řada synoptických
vyprávění je u Jana zcela vynechána - nenajdeme dějiny Ježíšova dětství, jeho křest,
ani pokoušení ďáblem na poušti.

Některé body však jsou v evangeliu navíc -

nepochází od synoptiků - a tedy odkazují na jiné zdroje, a také na vlastní znalost
Jeruzaléma.
Máme na mysli zejména zmínky dokazující detailní znalost o místech v
Jeruzalémě, které se u synoptiků neobjevují a které jsou většinou dnes doloženy
archeologickými nálezy.
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1). Jan uvádí přesná místa také při popisu důležitých událostí v příběhu Ježíšově,
jako například sloupoví Šalamounovo v jeruzalémském chrámě, kde jej obklopují
Židé a žádají po něm vysvětlení jeho zvěsti (J 10, 23), nebo také určení soudního
řízení s Pilátem Pontským konaného v místě zvaném Na dláždění, hebrejsky
Gabbatha (J 19, 13).

Poslední místo, které je v Novém zákoně unikátem,je

Jákobova studna poblíž samařského města Sychar (J 4, 5 - 6), u níž překonává dvě
židovská tabu - rozhovor se ženou a zároveň rozhovor se Samařankou.
Rozdíly v geografických údajích se netýkají pouze kontrétních popisů míst
staré Palestiny, ale také výběru míst, která Ježíš navštěvoval.23
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právě když jsou obětováni paschální beránci: "Zejména evangelista

Jan

vytváří

teologii beránka, Ježíš je pro něho, řečeno ústy Jana Křtitele, "beránek boží, který
snímá hříchy světa" (J 1, 29)."24

Příkladem ojedinělé znalosti židovských zvyklostí jsou janovské události
kolem kříže. Pisatel evangelia tu opět dokazuje svou jedinečnost, když nepřivádí k
Pilátovi Josefa z Arimatie, ale nejdříve Židy, aby domluvili Ježíšovo snětí s kříže
ještě před židovskými svátky: "Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla

zůstat

přes sobotu na kříži - na tu sobotu připadal totiž velký svátek - požádali Židé Piláta,
aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže." (J 19, 31). Text, který
následuje těsně po této události je plný náznaků a tajemství: "Přišli tedy vojáci a
zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a
viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok;
a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho
svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo,
aby se naplnilo Písmo: "Ani kost mu nebude zlomena". A na jiném místě Písmo
praví: "Uvidí, koho probodli" v J (19, 32 - 37). Josef z Arimatie přichází k Pilátovi
žádat o Ježíšovo tělo až jako druhý. Máme tu tedy zprávu o dvojím zacházení s
Ježíšovým tělem! Kam jej ale uložili zmínění vojáci? Gerd Lüdemann tvrdí, že
bylo Ježíšovo tělo uloženo do společného hrobu pro ukřižované, spolu se dvěma
zločinci, kteří ten den s Ježíšem zemřeli na kříži. 25

A Josef z Arimatie s

Nikodémem následně tělo zabalili vonnými látkami a přemístili do neznámého
nového hrobu v zahradě, v místech, kde byl Ježíš ukřižován (J 19, 40 - 42). Tento
závěr již synoptikové též znají a popisují.

Pohlédneme-li na druhy zázraků, které Ježíš koná, najdeme jich u Jana jen
sedm.

Pouhé dva jsou srovnatelné se synoptiky (nakrmení zástupů a chůze po

vodě), ale pět dalších, tak, jak jsou sepsány, nikde jinde než u Jana nenajdeme.
Jedná se o proměnu vody ve víno v Káni Galilejské (J 2,1 - 10), uzdravení syna

25 ^ t N D a > Otakar A. Ježíš a mýtus o Kristu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. Str. 136.
LUDEMANN, Gerd. Die Auferstehung Jesu. Göttigen: Ruprecht Verlag, 1998. Str. 59 - 61.
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královského služebníka (J 4,46 - 54), uzdravení chorého u rybníka Bethesda (J 5,2 9) 26 , uzdravení slepého (J 9,1 - 7) a Lazarovo vzkříšení (J 11,1 - 43).
Jak již bylo řečeno výše, Lazarův příběh je u Jana ojedinělý, myšlenka
vzkříšení však již tolik ne. Všichni evangelisté zobrazují Ježíšovu snahu připravit
své učedníky a následovníky na událost své smrti a zmrtvýchvstání, a proto zařazují
zmínky o zázraku vzkříšení, jako v Lk (7, 14 - 15): "Přistoupil k márám a dotkl se
jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" Mrtvý se posadil
a začal mluvit; Ježíš ho vrátil matce."21

Stejně tak janovské zaměňování smrti za

spánek (J 11, 11) se objevuje jak u Lukáše (Lk 8, 52), tak i u Marka: "Vešel dovnitř
a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí" Mk (5, 39).

Zcela jasnou a přímou podobnost Janova evangelia a synoptiků spatřujeme
především v jednom bodě, který je nesporný.

Tím je upozorňování na Ježíšovu

sobotní činnost, která je zdrojem neustálých konfliktů s Farizeji, ale také jejich
jediným zdůvodnitelným argumentem pro stíhání Ježíše.
Zdůrazňování soboty můžeme jednak považovat za snahu o sledování
časové linky ve vyprávění o Ježíšově příchodu a odchodu z Jeruzaléma a o době
jeho učení, jak je to popsáno v nejstarším evangeliu Markově (Mk 1, 21). Na straně
druhé vidíme, že sobota je zdrojem zmíněných sporů kvůli porušování Zákona.
Konkrétně popsané situace sporů Ježíše s Židy o sobotní činnost nacházíme jen u
Lukáše a Jana.
Příklad najdeme v dialogu následujícím po zázraku uzdravení nemocné
ženy:

"Avšak představený

synagogy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu,

řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli
uzdravováni, a ne v den sobotní." Lukášův Ježíš se, tak jako u ostatních synoptiků,
odvolává na příklady starozákonních porušení soboty, stejně jako na pokrytectví
církevních hodnostářů v tomto případě: "Na to Pán odpověděl:

"Pokrytci!

Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? A
tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla
být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?" Lk (13, 14 - 16). U Matouše se
dokonce Ježíš nezdráhá přímo obvinit samotné kněží: "A nečetli jste v Zákoně, že
Zde lze nalézt podobnost v Markově evangeliu, kde se mluví o uzdravení chromého. I u něj
zaznívá stejná formulace "vezmi své lože a choď", avšak v Janově evangeliu není explicitně
vyjádřeno, že by uzdravený býval chromý, pouze nemocný.
Srov. také Mk (5, 39 - 42).
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kněží službou v chrámě porušují sobotu, a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde
je víc než chrám." Mt (12, 5 - 6).
Všechna synoptická evangelia se potom shodují ve vyvýšení Ježíše nad
sobotu (dokonce i Matouš, který toliko trvá na radikálním dodržení Zákona): "Řekl
jim: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka
pánem i nad sobotou" v Mk (2, 27 - 28), Mt (12, 8) a Lk (6, 5).
Janovo evangelium je textem, ve kterém se konflikt soboty objevuje nejvíce
- celkem na pěti místech (u Lk 4x, Mk 2x a Mt také 2x).
Farizeové nejdříve nekárají přímo Ježíše, ale uzdraveného chorého, který v
den sobotní "vzal své lože a chodil" a teprve na základě setkání s tímto mužem
zjišťují, že viníkem je Ježíš, který mu tuto činnost uložil (J 5, 8 - 12), stejně jako v J
(9, 10 - 14).

V zápětí nám autor evangelia shrnuje, že Židé začali Ježíše

pronásledovat, protože koná v sobotu zázraky (J 5, 16). V příštím konfliktu stojí
naopak sám Ježíš proti Farizeům, vyčítaje jim sobotní provádění obřízky a
nedodržování Zákona (J 7, 19 - 23), přičemž se na Zákon dále odkazuje pro
podpoření autentičnosti vlastní zvěsti.
Nicméně, nedodržování soboty nebylo považováno za jedinou skutečnost ve
výčtu Ježíšových provinění. Židé kritizovali zejména Ježíšovy výroky o Bohu, jako
svém Otci. Židé totiž přece věděli, kdo je jeho pravým otcem (J 6, 42).

Autor

evangelia nám situaci opět objasňuje: "To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali
Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním
Otcem, a tak se mu stavěl na roveň" J (5, 18).
Zdá se, že hledání rozdílů mezi synoptickými evangelii a čtvrtým textem je
mnohem produktivnější, než hledání podobností. Rozpory totiž můžeme nalézt jak
v pojetí postavy Ježíše, jeho činnosti a životních osudů, i v pojetí jeho teologické
zvěsti.
Synoptický důraz na dějiny Ježíšova života se odráží v jeho pojetí jako Syna
člověka, historického Ježíše Nazaretského narozeného z Panny Marie v Betlémě,
žijícího a pracujícího v Nazaretu. Ježíš je člověkem, který nejprve poznává a nalézá
sám sebe při pokoušení na poušti, při křtu Janem Křtitelem, a teprve poté formuluje
apokalyptickou zvěst o příchodu království Božího na zem. Synoptická evangelia
jsou potom evangelii království, ve kterých Ježíš naplňuje biblické představy o
mesiášské postavě, která zakládá nový typ společnosti: "Ježíš jim řekl:
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"Amen,

pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i
vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit

dvanáct

pokolení Izraele" Mt (19, 28).
Jako Boží Mesiáš Ježíš také jedná.

Ustanovuje dvanáct svých učedníků,

kterým zjevuje největší tajemství a kterým také předává schopnost konat zázraky
(Mk 3, 13 - 19).

Zajímavostí je, že se seznamy Dvanácti liší mezi samotnými

synoptiky. U Jana jich potom napočítáme dokonce jen 10, z nichž Natanael, Juda a
milovaný učedník u synoptiků nefigurují.
Synoptická evangelia podrobně popisují Ježíšovo působení na učeníky ve
formě podobenství, kterými jim vysvětloval svůj záměr a dával jim mnohá
přikázání.
Kromě toho, evangelia Marka a Matouše mohou být považována za spisy
misijní. Nejen, že v nich Ježíš v nich určuje Petra jako zakladatele budoucí nové
církve s novými pravidly (např. s nutností křtu), ale po svém zmrtvýchvstání také
apoštoly posílá do světa: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření'
v Mk (16, 15) a v Mt (28, 19 - 20): "Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku."
Ježíš je také článkem určité hierarchie, ve které na nejvyšším místě stojí
Bůh, kterému se Ježíš nerovná: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině
Bůh," brání se Ježíš vyznání člověka, který k němu přiběhne a táže se ho na
správnou cestu k věčnému životu v Mk (10, 18) a Lk (18, 19). Ježíš je, stejně jako
lidé zobrazen jako hříšník, nebo alespoň člověk, který ná sebe bere hříchy světa.
Navzdory tomu, není však na stejné úrovni, jako lidé, ale v Mt (10, 24) vyjadřuje
svou nadřazenost učedníkům, i jejich rodinám a životům.

Synoptický Ježíš

povinuje své učedníky, aby se vzdali všeho a následovali jej: "Kdo přichází ke mně
a nedovede se zříci svého otce a matky,- své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i
sám sebe, nemůže být mým učedníkem" Lk (14, 26).
Jeho lidství se projevuje v pochybování o správnosti svých činů i směřování.
Synoptický Ježíš vyhledává samotu a tráví dlouhé chvíle modlitbami stranou
ostatních nebo pouze se svými nejbližšími 28 , jeho lidská povaha se projevuje v
28

~ Viz Mk ( 1 , 3 5 ) ; Mt (26, 39); Lk 9, 28; 2 2 , 4 1 - 45).
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zoufalství a strachu, které pociťuje v Getsemanské zahradě v předvečer své smrti:
"Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim:
"Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!" Mk (14, 33 - 34). Všechny
pochyby a pocity nepřiměřenosti vrcholí výkřikem na kříži, který popisují dva ze
čtyřech evangelistů, Marek a Matouš: "Eloi Eloi, lema sabachtani?, to jest: Bože
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" v Mk (15, 34) a Mt (27, 46).

Synoptický Syn člověka stojí proti Synu Božímu z Janova evangelia, který
je prostředníkem Boha vtěleným v tento svět, aby učil lid vyšší pravdě. Syn Boží je
pravou součástí Boha, ke kterému se po vykonání svého úkolu navrací, neexistuje
žádné hierarchie mezi ním a Bohem, protože jsou jedno (J 10, 30), stejně tak jako
není nadřazenosti nad učedníky. Ježíš je možností, je světlem, které se nabízí lidem
a oni sami potom volí, kterou cestou se vydají.
Janovský Ježíš se distancuje od role Mesiáše, kterou mu Židé i učedníci
mylně přikládají. 29

Není politickým revolucionářem, který by zakládal novou

společnost ve smyslu nových zákonů - pravá revoluce se děje v nitru člověka
poznáním pravdy a také povznesením nad zákony.

Jako Mesiáš se Ježíš ani

nechová. Nenajdeme zmínku o ustanovení učedníků jako u synoptiků, nenajdeme
přikázání. Jediné přikázání se objevuje v sekci zjevení Ježíše přátelům, v řečech na
rozloučenou: "Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali: jako já
jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým" v J (13, 34 - 35), které je přitom v
rozporu se synoptickým přikázáním lásky ke všem i k nepřátelům (Lk 6, 27).
Navíc se janovský Ježíš nechová ani jako nepopiratelná autorita. Naopak,
projevuje zájem a starost o své učedníky a rodinu, ať už ve velekněžské modlitbě,
tak ve své poslední promluvě na kříži.

29 o

S r o v . M k ( 1 4 , 6 1 -62).
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2.2. Významné osobnosti u synoptiků a v Janově
evangeliu
2.2.1.

Jan Křtitel

Jan Křtitel hraje významnou roli jak u Jana, tak i ve všech synoptických
evangeliích. Z evangelia podle Jana jej známe jako od Boha poslaného proroka,
který má za úkol připravit cestu pro Syna Božího, Ježíše Krista.

Jan Křtitel

přichází, aby vydal svědectví o světle, které přijde na zemi, aby se ukázalo lidem a
musí se při příchodu Ježíše umenšit, aby dal prostor jeho pravé zvěsti. Jak již jsme
naznačili v předchozí kapitole, někteří badatelé považují prolog Janova evangelia
původně za hymnus na Jana Křtitele, který evangelista upravil a úlohy obou
prorockých postav "uvedl na pravou míru" (J 1, 8).
Jan Křtitel je tím, kdo dosvědčuje původ přicházejícího Ježíše mezi lidmi:
"Já jsem to viděl a dosvědčuji, ze toto je Syn Boží" v J (1, 34) a specifikuje jeho
odlišnost a důležitost, protože zdůrazňuje, že sám křtí vodou, zatímco Ježíš bude
křtít Duchem svatým. Dále Ježíšovi také poskytuje první učedníky, kteří přecházejí
k Ježíšovi právě od Jana.
Ve třetí kapitole nám pisatel evangelia poskytuje unikátní informaci o tom,
co a kde Jan Křtitel dělal ještě před svým zatčením, které potom podrobněji líčí
synoptická evangelia: "Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s
nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek
vody; lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním." (J 3,
22 - 24). 30 Jan dále specifikuje, proč vůbec k zatčení Jana Křtitele došlo, což u
synoptiků taktéž nenajdeme: "Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o
očišťování" v J (3, 25).
O Janovi se ještě dvakrát zmíní Ježíš, poprvé aby podpořil svoje vlastní
poslání v J (5, 35 - 36): "Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli
radovat v jeho světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi
Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec

30 z

tohoto úryvku plyne ještě jedna důležitá informace, a to, že Ježíš křtil - jedině janovskému Ježíši
je totiž tato činnost přiznána.
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poslal" a podruhé když se znovu uchýlil na břeh Jordánu, kde dříve křtil Jan v J (10,
40). Poté už Jan Křtitel ustupuje ze scény a dílo Boží je cele v rukou Ježíše.
V Janově evangeliu je otázka po roli Jana Křtitele více než aktuální, neboť
se pisatel zřejmě dostává do kontaktu se sektou křtitelovců, která se podle některých
badatelů usídlila také v prostředí Efezu, kde působila souběžně s křesťany. Proto
Jan tolik klade důraz na Křtitelovo umenšení vůči Ježíšovi. Důkazy o tomto tvrzení
podává Hans Lietzmann, který se odvolává na zprávy Mandejců o pokračující sektě
Jana Křtitele v Malé Asii.31

V synoptických evangeliích je, oproti Janovi, nejdůležitější myšlenkou
počáteční podřízenost Ježíše Janu Křtitelovi. Jan vlastně umožňuje Ježíšovi stát se
prorokem a prohlédnout, protože teprve po svém křtu rukou Janovou se Ježíšovi
odhaluje jeho poslání: "V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v
Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a
Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj
milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil" v Mk (1, 9 - 11) a v Lk (3, 21 a 22). U Jana z
této události zůstává zachován pouze jako Boží vzkaz zprostředkovaný Janem
Křtitelem, že na koho sestoupí Duch jako holubice z nebe a spočine na něm, to je
Syn Boží. Ovšem o Ježíšově křtu slovo nepadne, protože Ježíš přichází na svět
Duchem již předem obdařen!
Díky Lukášovi známe i údaje týkající se Janova narození a smrti. Je mu
totiž věnována celá první Lukášova kapitola, ve které anděl zvěstuje Zachariášovi,
že se jeho ženě Alžbětě narodí syn, kterému dají jméno Jan.

Tomuto Janovi,

žijícímu na poušti, pak stane se slovo Boží a Jan vystupuje před Izrael, aby kázal
pokání a křtil. Matouš popisuje jeho šat z velbloudí kůže a píše, že potravou mu
byly kobylky a med (Mt 3, 4).
Po křtu Ježíše Krista už jej synoptici zmiňují jen na dvou místech. Marek a
Matouš podrobně popíší jeho smrt v Mt (14, 2 - 12) a Mk (6, 14 - 29): "Tento
Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu
Herodiadu, manželku svého bratra Filipa a Jan mu vytýkal: "Není dovoleno, abys
měl manželku svého bratra!" Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho
zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž
31

LIETZMANN, Hans. Geschichte der alten Kirche. Berlin: Walter de Gruyter Verlag, 1961. Str.
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spravedlivý a svatý, a chránil ho: když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád
naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách

uspořádal

hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu 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. " Zavázal se jí přísahou: "Dám ti, co si
budeš přát, až do polovice svého království. " Ona vyšla a zeptala se matky: "Oč
mám požádat?" Ta odpověděla: "O hlavu Jana Křtitele."
V tomto úryvku je vidět stejná bázeň, kterou Herodes zachovává před Janem
Křtitelem, jakou v Janově evangeliu chovají zákonici před samotným Ježíšem.
Ovšem rozdíl mezi oběma postavami je i u synoptiků jasně stanoven: "Amen,
pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z Ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan
Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on" v Mt (11, 11) a
Lk (7, 28).

2.2.2.

Šimon Petr

Šimon Petr je velmi symbolickou postavou, znázorňující ve své osobě
všechny učedníky, jakož i vznikající novou církev. Synoptický Petr je totiž prvním
a zjevně nejdůležitějším povolaným apoštolem, kterému je v závěru příběhu
podřízeno nejen Dvanáct nejbližších učedníků, ale i širší kruhy Ježíšových
následovníků. Je to právě Petr, kterému je předán klíč od království Božího.
Podle synoptiků je Petr líčen jako ten, který je Ježíšovi nejmilejší.
Doprovází jej, spolu s Janem, Jakubem a místy Ondřejem, při jeho modlitbách nebo
zázracích, když je vzdálen od ostatních učedníků. Vždy hraje hlavní roli.
Již v 16. kapitole Matoušova evangelia je určen jako základní kámen nového
království: "Já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány
pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského, a co odmítneš na zemi,
bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi" (Mt 16, 18 - 19).
Lukáš k tomu také přidává pasáž o Ježíšově vyvolení Petra mezi všemi: "Šimone,
Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe
prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím" v Lk
(22, 31 - 32). Ovšem, je Petr opravdu tím, který si zaslouží Ježíšovu důvěru?
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Petrovská skála stojí naneštěstí v synoptické tradici na málo pevných
základech. V průběhu vyprávění shledáváme, že Petr jedná velmi impulzivně, je
prudký a unáhlený. Je to právě Petr, kdo nejvíce pochybuje a zkouší Ježíše, zda je
opravdu tím, za koho ho považují, když žádá na Ježíšovi znamení jeho mesiášství
jako například v Mt (14, 28): "Pane, jsi-li to ty, poruč, ať přijdu k tobě po vodách."
Ježíš učiní tento zázrak, ale Petra se mu zcela přesvědčit stejně nepodaří.

Právě

naopak, jeho nepochopení a pýcha se projevují když Ježíše kárá za předpovídání
své mučednické smrti (Mk 8, 32; Mt 16, 22), nebo když v Janově evangeliu
protestuje proti tomu, aby mu Ježíš umyl nohy (J 13, 1 - 1 1 ) . Petr je symbolem
nepochopení všech učedníků, které vrcholí na hoře proměny. Nedokáže přijmout
Ježíšův úkol na zemi a když se na hoře zjeví Mojžíš a prorok Eliáš, myslí si, že
právě nastalo království nebeské pro něj a pro Jana s Jakubem - přeje si na této hoře
zůstat navěky: "Petr promluvil

a řekl Ježíšovi:

"Mistře, je dobré, že jsme

zde;

udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by
řekl; tak byli zděšeni" (Mk 9, 5; Mt 17, 4; Lk 9, 33).
Druhým vrcholem je Petrův impulzivní výpad proti sluhovi velekněze,
kterému v Getsemanské zahradě utne ucho, když chce zabránit strážím, aby Ježíše
zatkli (J 18, 10): "Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl
veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval

jednoho

Malchos."

A konečně do třetice zklame Ježíšovu důvěru svou nespolehlivostí, když jej
zapře ve veleknězově paláci (Mk 14, 66 - 72; Mt 26, 58. 70 - 75; Lk 22, 56 - 62; J
18, 17-27).

Podobnost synoptiků a Jana je v líčení Petra dosti velká, ovšem přece jen se
u Jana Petrovi nedostává takové důležitosti. Jako první se k Ježíšovi nepřidává
Šimon Petr, ale dva učedníci, jedním z nichž je Petrův bratr Ondřej, který teprve
poté Petra ze své vlastní vůle k Ježíšovi přivádí. Klíčová role v textu pak připadá
jednak Ondřejovi a Filipovi (např. v J 12, 22) a jednak milovanému učedníkovi,
který je na mnoha místech zobrazován jako Petrův rival, nebo při nejmenším v
opozici proti Petrovi.
Synoptická Petrova autorita mezi Dvanácti je tu snížena a podřízena právě
existenci učedníka, kterého Ježíš miloval. Petr ho žádá, aby se zeptal Pána, kdo jej
má zradit v J (13, 23 - 25), a také se dostává po zatčení Ježíše do veleknězova
paláce jenom díky tomuto nejmenovanému učedníkovi, který je znám mezi
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kněžími: "Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník,

který byl

znám

veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř" v J (18, 16).
Navíc ani Marie Magdalská nespěchá pouze k Petrovi, ale i k milovanému
učedníkovi, když objeví prázdnou Ježíšovu hrobku.

Tento učedník potom

předběhne Petra, když oba běží k hrobu a dorazí k němu první.

Nechá Petra

vstoupit prvního, ale on je tím, kdo první uvěří: "Potom vešel dovnitř i ten učedník,
který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil" v J (20, 8). On je také tím, kdo
poznává Ježíše, když se jim zjeví v 21. kapitole.
Zmíněná autorita Šimona Petra u Jana také klesá s vědomím, že byl zřejmě v
době, kdy evangelium vznikalo, již po smrti, neboť pisatel zná způsob jeho smrti:
"Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi,
kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede,

kam

nechceš. " To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha." (J 21, 18).

Přes všechny své chyby a dokonce i přes své zapření Ježíše, které bez
rozdílu popisují jak synoptici, tak i Jan, zůstává Petr jednou z nejdůležitějších
osobností evangelií. Dokladem je toho situace v Mk (16, 7), kdy mládenec v bílém
rouše posílá ženy od hrobu, aby zvěstovaly Ježíšovo zmrtvýchvstání

"zvláště

Petrovi" a faktem zůstává také jeho vyvolení pro vedení hlavního proudu vznikající
církve.

2.2.3.

Jidáš Iškariotský

Zrádce Jidáš je jednou z postav novozákonních evangelií, která se tesi
opravdu výraznému zájmu. Je jedním z Dvanácti apoštolů, které si Ježíš vyvolil za
své nejbližší, aby ho následovali a aby činili zázraky, které konal on sám. Jidáš se
však této Dvanáctce věrných vymyká svým činem zrady.

Evangelisté ho sice

jmenují jako její součást, ale každý z nich rovnou předpovídá, jakého činu se Jidáš
dopustí (Mk 3, 19).

Jidáš zřejmě putuje s Ježíšem a účastní se jeho vystupování, jeho jméno však
není od nominace Dvanácti zmíněno.

Navzdory tomu se setkáme s mnoha
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vyjádření touhy velekněží a farizejů zatknout Ježíše.

Tyto snahy však nekončí

nikdy úspěšně, protože Ježíšovo učení je příliš veřejné a přitažlivé na to, aby jej
mohli otevřeně obvinit a zcela rozptýlit jeho poselství: "Hleděli se ho zmocnit, ale
báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka" v Mt (21, 46). Jidáš proto znamená
pro zákoníky nečekanou naději na konečné vypořádání s tímto nebezpečným
prorokem.
Synoptická evangelia se rozcházejí v popisu motivu, který vede Jidáše ke
zradě. Pouze Matouš explicitně uvede, že Jidášovi přislíbili 30 stříbrných (Mt 26,
32

14 - 16) - Jidáš se tu přímo ptá po své odměně: "Co mi dáte? Já vám ho zradím."
Marek peníze jako motiv pouze nepřímo naznačuje: "Jidáš Iškariotský, jeden z
Dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli, a
slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal" v Mk (14, 10 11). V Lukášově verzi však hlavním motivem vůbec nejsou peníze, ty stojí až na
druhém místě, co se motivace týče. Lukášovský Jidáš je posedlý satanem, který do
něj vstupuje, aby jeho prostřednictvím překazil dílo Boží.
Všechna evangelia pak naznačují, že Ježíš ví předem, kdo jej zradí. Pouze
Matoušovo evangelium nám však poskytuje podrobnější popis toho, jak celá událost
proběhla.

Pouze u Matouše se totiž Jidáš při poslední večeři chytlavě ozve na

nařčení ze zrady: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl" Mt (26,
25), neodejde ovšem ze scény, jako u Jana (J 13, 27), ale zůstává na večeři a na
posvěcení chleba a vína. Teprve v Getsemanské zahradě je jeho postava zmíněna
znovu, tentokrát přicházející s ozbrojeným zástupem.

Zatímco Markův Ježíš v

zahradě mlčí a lukášovský pronáší apokalyptickou řeč o hodině tmy, Matoušův
Ježíš vítá Jidáše se slovy: "Příteli, konej svůj úkol!" (Mt' 26, 50) a když jeden z
učedníků utne veleknězovu sluhovi ucho, vyznává před učedníky znalost předurčení
svého osudu: "Vrať svůj meč na místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct
legií andělů? Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?" v Mt (26, 51 54).
Popisem zrady se všechna evangelia s Jidášovou postavou loučí a nechávají
tak jeho osudy na představivosti čtenáře. Jinak je tomu opět pouze u Matouše, který
Touha Jidáše po odměně za své činy ovšem není u Matouše ojedinělou. Nejen Jidáš se ptá, co za
svou zradu dostane, ale i ostatní učedníci se ptají přímo Ježíše, co budou mít z toho, že kvůli němu
opustili vše, co měli v Mt ( 19, 27 - 28).
41

cítí potřebu dokončit Jidášův příběh. Činí tak jistě ze svého teologického náhledu aby podpořil lidské morální hodnoty tím, že zobrazí Jidášovy výčitky svědomí, a
také aby zdůraznil Ježíšovu oběť čistého člověka za hříchy světa: "Když Jidáš, který
ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky svědomí, vrátil třicet stříbrných
velekněžím a starším a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" (Mt 27, 3 4). Dozvíme se dále, že peníze zanechal v chrámě, oběsil se a velekněží za jeho
odměnu koupili pole, kterému se začalo říkat Pole krve, protože bylo pořízeno za
krvavé peníze. 33

Pokud bychom měli přiblížit janovskou interpretaci Jidáše synoptikům,
vybrali bychom hlavně podobnost s Matoušem a Lukášem.
Jednak je totiž Jidáš líčen jako správce apoštolské pokladnice, pro kterého
znamenají více pozemské statky, než slova o pokladu srdce, když ve 12. kapitole
protestuje proti tomu jak Marta plýtvá drahým olejem z pravého nardu a tře
Ježíšovy nohy svými vlasy.

Jidáš nemešká a vyjadřuje finanční hodnotu této

vzácnosti, ovšem, jak praví evangelista: "To řekl ne proto, že by mu záleželo na
chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ni
dávalo" v J (12, 3 - 6).
Lukášovi se naproti tomu podobá promlouvání o ďáblovi, který vkládá
zradu do srdce Jidáše v J (13, 2), zřejmě ještě před započetím poslední večeře a
Ježíšových modliteb ve prospěch učedníků. Jidáš je Ježíšem rozpoznán jako nečistý
(J 13, 11) a Janovo evangelium také jako jediné vyjadřuje Ježíšovu lítost nad tím, že
ho jeden z učedníků musí opustit: "Když to Ježíš řekl, v hlubokém

zármutku

dosvědčil: "Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí" v J (13, 21). Pouze u
Jana také není jisté, koho Ježíš míní, a proto se po sobě učedníci dívají a přemýšlí o
tom.

Petr pak žádá milovaného učedníka, aby se zeptal, o kom mluví.

Ježíš

podáním chleba označí Jidáše, do kterého nyní podruhé vstupuje satan a Jidáš
okamžitě odchází od stolu a z místnosti ven do tmy (což připomíná vládu tmy v Lk
22, 53), aby splnil, co Ježíš praví a co žádný z učedníků nepochopí: "Co chceš
učinit, učiň hned!" J (13, 27).

" Srov. Sk ( 1 , 1 8 - 1 9 ) .
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Do Getsemanské zahrady Jidáš přichází doprovázen strážemi, nikoli se
zástupem, a tyto stráže mají v rukou pochodně a lucerny, což opět klade důraz na
okolní tmu.

Jidášova úloha v evangelijní zvěsti může být napříč evangelii popsána
několika způsoby. Pokud vezmeme v úvahu Lukáše a Jana, Jidášova postava je
ztělesněním ďábla, stejně tak jako je Ježíš ztělesněním Boha.

Zlo, které během

celého příběhu Ježíšova působení ustupuje Ježíšovým zázrakům - vyhánění
démonů, uzdravování nemocných, nebo osvobození od posedlostí - se nyní chápe
šance pokazit dílo Boží. Paradoxně tak ovšem plní pravý Boží plán, který, ačkoliv
je sdělován v synoptických podobenstvích nebo v janovských dlouhých řečech, není
pochopen učedníky, ani Ježíšovými odpůrci. "Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh
byl oslaven v něm: Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned" praví Ježíš v J (13,
31 - 32), když Jidáš přijme skývu chleba a vychází do noci, aby přivedl stráže a
učinil tak poslední krok k dokonání Ježíšova díla.
Druhou možností, kterou podporuje i apokryfní Jidášovo evangelium, je, že
jediný Jidáš pochopil, co se Ježíš snažil učedníkům vysvětlit a dopomohl tedy
Ježíšovi splnit Boží plán tím, že vzal na sebe roli toho, který jej vydá. Jidáš zde
vystupuje jako nejdůvěrnější přítel, kterému Ježíš zjevuje pravdu o původu světa:
"Poodstup od nich, povím ti božská tajemství ohledně království

říká Ježíš

Jidášovi, po té, co se jediný Jidáš odváží vystoupit k němu tváří v tvář. Nadále je to
právě Jidáš, kdo se ptá na různé podrobnosti týkající se Ježíšova učení a konání.
Vede s ním však i rozhovory o samotě. Je tím, kdo ví, odkud Ježíš přišel a dokonce
i sám pozná svou roli: "Viděl jsem ve vidění sebe, jak po mně dvanáctero

učedníků

hází kameny a krutě mě pronásledují. A přišel jsem také na místo, které * za tebou
(* značí nedochovanou část textu)." 35 Ježíš mu potvrzuje jeho budoucnost, kterak za
něj učedníci zvolí jiného dvanáctého a Jidáše se zřeknou a zatratí jej.

Ovšem

současně mu zjevuje jeho úkol: "Ty je však převýšíš všechny; budeš totiž obětovat
toho člověka, který mě nosí. Již se pozvedl tvůj roh a tvůj hněv dostoupil vrcholu a

DOSPĚL, Marek. Jidášovo evangelium. Praha: KLP, 2006. Str. 8. EvJud (35, 23 - 25).
Jidášovo evangelium je textem sétovské gnóze. Za prapředka gnostiků a zakladatele pravého
Pokolení, o kterém tu Ježíš často mluví je považován Sét, třetí syn Adama a Evy, který se narodí po
smrti Ábela a zatracení Kaina.
DOSPĚL, Marek. Jidášovo evangelium. Praha: KLP, 2006. Str. 24. EvJud (44, 24 - 45, 2).
43

tvá hvězda pohasla a tvé srdce získalo navrch,"36

Nebo-li splní vůli Ježíšovu a

pomůže mu k návratu do světa Pravdy, čímž povznese i svou duši blíže k poznání.
Proti této hypotéze ale stojí fakt, že v synoptických evangeliích i u Jana
najdeme kritiku tohoto zrádce: "Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda
tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec
nenarodil" v Mk (14, 21) a stejně tak v Mt (26, 24). U Jana je toto odsouzení
překvapivé, nicméně tuto zmínku objevíme při Ježíšově výslechu u Piláta: "Neměl
bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě
vydal, má větší vinu" v J (19, 11).
Třetí příčinou Jidášovy zrady by mohlo být, v Novém zákoně tolik
rozšířené, považování Ježíše za politického Mesiáše: "Je tomu tak, že podle Marka
Jidáš věřil, že Ježíš má být budoucím králem, a že souhlasil s tím, že ho vydá
velekněžím, protože ho unavilo čekat na Ježíšovo veřejné vyhlášení jeho záměrů, a
že myslel, že ho k tomu přiměje tím, že ho dostane do situace, kde bude víceméně
donucen jednat, vyzvat zástupy, aby se srotily na jeho podporu a prohlásit se sám za
jejich vůdce."7'1

Ovšem zde je nutno poznamenat, že Ježíš byl odsouzen k smrti

právě Židy a jeho učedníci se rozprchli, místo aby se snažili přesvědčit zástupy o
Ježíšově nároku.

Ať již byla Jidášova motivace jakákoli, faktem zůstává, že rozhodně nebyl
jediným učedníkem, který Ježíše zklamal.

Byl pouze tím, který tak učinil

neuváženě, horlivě a především viditelně.

2.2.4.

Marie Magdalská

Postava Marie z Magdaly je opředena mnoha tajemstvími a legendami, ktere
měly svůj původ hlavně ve středověku. Zřejmě nejslavnějším souborem legend o
křesťanských svatých byla Zlatá legenda (Legenda Aurea), kterou napsal italský
biskup Jacob de Voragine v roce 1260.

Marie z Magdaly je v ní líčena jako

napravená hříšnice, která se stává jednou z nejvěrnějších a nejvlivnějsich

36

DOSPĚL, Marek. Jidášovo evangelium. Praha: KLP, 2006. Str. 47. EvJud ( 5 6 , 1 7 - 2 4 ) .
EHRMAN, Bart D. Ztracené evangelium Jidáše Iškariotského. Praha: Euromedia Group, k.s.Knižní klub, 2007. Str. 40.
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Ježíšových učedníků a která po jeho nanebevstoupení šíří křesťanství ve Francii.
Odtud zřejmě čerpal inspiraci také současný autor, Dan Brown, pro svou knihu
Šifra mistra Leonarda, která se uchyluje k výkladu Marie jako Ježíšovy
partnerky. 38
Marie Magdalena je, možná právě v návaznosti na středověká vyprávění,
obecně považována za ztělesnění všech ženských hříchů, například cizoložství a
prostituce, které jsou v Novém zákoně zmiňovány a od kterých ji Ježíš očišťuje.
Na straně druhé bývá v dnešní době právě Marie interpretována jako blízká
Ježíšova stoupenkyně, jako jedna z jeho učedníků, která jediná rozumí jeho zvěsti,
nebo dokonce bývá interpretována jako Ježíšova partnerka nebo manželka.

Tato

poslední verze manželky má svoje opodstatnění v titulech, kterými je Ježis
oslovován.

Právě oslovení rabi mohl v té době přijmout jedině muž, který byl

ženatý.
Jenže problém nastává, pokud pro tyto teze hledáme textová zdůvodnění.
Většina z těchto domněnek je totiž nepodložená a v evangeliích je nenajdeme, nebo
jsou tyto smyšlenky produktem chybné interpretace biblického vyprávění (například
ztotožňování Marie Magdalské se všemi hříšnými ženami, které se v evangeliích
vyskytují, nebo zjednodušený výklad textů Mariina a Filipova apokryfního
evangelia aj.).
Podívejme se nyní, co o Marii Magdalské opravdu můžeme zjistit čtením
synoptických evangelií na jedné straně a Jana na straně druhé. Zdá se, že ve všech
evangeliích hrají velkou roli ženy obecně. Ženy jsou totiž Ježíšovy věrné až do
konce. Jsou to většinou ony, kdo uvěří v Ježíše, ony stojí nedaleko kříže. Naproti
tomu, Ježíšovi vybraní učedníci ho zklamou. Jidáš jej zradí a vydá velekněžím, Petr
jej třikrát zapře, všichni se rozutečou po Ježíšově zatčení. Ježíšův kříž poté nese na
Golgotu zcela neznámý muž, Šimon z Kyrény.

A nakonec neznámý pohanský

římský voják pochopí jeho zvěst a uvěří v něj v hodinu jeho smrti.
V Lukášově evangeliu, jako jediném ze tří synoptických, se setkáme se
zmínkou o Marii Magdalské a dalších dvou ženách, Janě a Zuzaně, o kterých je
řečeno, že Ježíše doprovázely a podporovaly ho ze svých prostředků: "Bylo s ním
dvanáct učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná
38

EHRMAN, Bart D. Petr, Pavel a Marie Magdalena.
2007. Str. 232.
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Praha: Euromedia Group, k.s.- Knižní klub,

Magdalská,

z níž vyhnal sedm démonů, Jana, žena Herodova

správce

Chuzy,

Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly " Lk (8, 1 - 3).
Ostatní synoptikové ženy představují až jako přítomné při události Ježíšova
ukřižování.

Dívají se zpovzdálí.

Zajímavé je, že se vzájemně liší seznam

konkrétních žen. Marek zmiňuje Marii Magdalskou, Marii, matku Jakuba mladšího
a Josefa, a Salome, přičemž Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se potom
dívají, kam je Ježíš uložen (Mk 15, 40 a 47). Matouš naproti tomu místo Salome
jmenuje matku synů Zebedeových a poté říká, že Marie Magdalská a jiná Mane
sedí naproti Ježíšovu hrobu, ke kterému je přivalen obrovský kámen (Mt 27, 56 a
61). Lukáš navíc přivádí na Golgotu všechny Ježíšovy přátele a ženy, ty, které
Ježíše doprovázely z Galileje. Tyto ženy potom přicházejí, aby viděly jeho hrob
(Lk 23, 49 a 55).
Výčet postav se liší i u Ježíšova hrobu, ke kterému ženy přicházejí druhý
den po sobotě. Marek zachovává ženy, které se účastnily popravy (Mk 16, 1). Ty
nyní jdou k hrobu, aby Ježíše pomazaly vonnými mastmi. Matouš jmenuje pouze
dvě, Marii Magdalskou a jinou Marii, které se jdou k hrobu podívat (Mt 28, 1) a
Lukáš už zobecňuje pouze na ženy, nespecifikuje ani kolik jich bylo, nezmiňuje
jejich jména, čtenář si pouze odvodí, že se mluví o těch třech, které chodily s
Ježíšem a byly při jeho popravě (Lk 24, 1).
Ovšem, právě u Lukáše nás mate následující výčet žen, které spatří odvalený
kámen a dva muže v zářícím rouchu, rozpomenou se na Ježíšova slova o
zmrtvýchvstání a běží říci radostnou novinu apoštolům - těmi jsou Marie
Magdalena, Jana a překvapivě Marie, matka Jakubova, kterou Lukáš předtím nikde
nezmiňuje.
Matoušovy ženy se po zemětřesení, které teprve před jejich zraky odvaluje
kámen od vchodu do hrobu, setkávají s andělem, který jim zjevuje, co se stalo a
posílá je k učedníkům.

Později se setkávají se samotným Ježíšem a běží plny

radosti a strachu, aby pověděly, co u hrobky viděly.
Markovy ženy, navzdory popisům obou zmíněných evangelistů, jsou natolik
zděšeny výjevem bíle oděného mládence v hrobce, že utečou a nikomu nic
neřeknou (Mk 16, 8).

Stejně jako u Jana se pak Ježíš zjeví nejprve Marii

Magdalské, u níž nám pisatel znovu připomíná, že se jedná o tu Marii, z níž Ježíš
vyhnal 7 démonů, a teprve potom Jedenácti.
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Vidíme, že i mezi samotnými synoptiky je mnoho odlišností v popisu
Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Společným rysem ale i přesto zůstává důležitost
žen v odhalení událostí a zvěstování těchto zázraků utrápeným učedníkům.

Úloha žen v evangelijním textu potom ještě nabývá na významu v
janovských událostech. Jan se totiž, oproti synoptikům, nesoustředí výhradně na
ženy pod křížem, ale i na nejmenované a jmenované ženy, které Ježíš potkává v
průběhu svého působení, a které jsou mnohdy právě těmi, kdo pochopí jeho záměr a
úkol.
Předně je nutno zmínit, že se v Janově evangeliu setkáváme s Ježíšovou
matkou, která je zřejmě jednou z žen, které ho provází na jeho putování mezi
Galileou a Jeruzalémem, a která se účastní jeho činů. Nejdříve ji vidíme při prvním
zázraku v Káni Galilejské, kdy je to právě matka, kdo přesvědčuje Ježíše, aby svůj
první zázrak učinil a poté promlouvá se služebníky. 39 Nejen matka, ale zřejmě celá
Ježíšova rodina hraje v tomto evangeliu velkou roli, zajímá se o Ježíše a radí mu jak
pokračovat: "Jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš.
Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti.
Činíš-li takové věci, ukaž se světu!" v J (7, 3 - 4).
Zajímavou skutečností je, že autor Janova evangelia Ježíšovu matku (ani
bratry) nepojmenovává a když ji oslovuje, tak říká "ženo", jako například v J (19,
26): "Ženo, hle, tvůj syn!", když ji jako jediný evangelista přivádí také pod kříž,
společně s ostatními ženami: "U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra
matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská"

v J (19, 25).

jeho

Zde je nutno také

zdůraznit další unikátní fakt, a to ten, že tyto ženy stojí přímo pod křížem a nikoliv
opodál, jak tuto událost jinak známe od synoptiků!
Ve čtvrté kapitole se Ježíš setkává se Samařankou, která jako první
skutečně uvěří v jeho původ: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde,
oznámí nám všecko. " Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k Tobě mluví" v J (4, 25 26) a běží do města a oznamuje, že potkala člověka, který je Mesiášem, protože
věděl všechno o ní a o její minulosti.
Ježíš potom překonává v rozhovoru s ní hranice Galileje, Samaří a Judska,
stejně jako propast mezi jejich náboženskými kulty: "Žena mu řekla: "Pane, vidím,
9

Náznak podobného Mariina smýšlení, či schopnosti ocenění Ježíšova poslání, nalezneme už jen v
Lk(2, 19).
47

že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na
němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!"

Ježíš jí odpoví: "Věř tni, ženo, že

přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.

Vy

uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází
hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v
pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají,
mají tak činit v Duchu a v pravdě" v J (4, 19 - 24).
Ježíšovy kontakty se ženami jsou trnem v oku jak učedníkům, kteří se diví,
že vůbec hovoří se ženou v J (4, 27) a stejně tak vadí zákoníkům. V osmé kapitole
Jan zařazuje výjev se ženou cizoložnicí, který bývá často naprosto mylně spojován
s Marií Magdalenou. Ježíš zde, jako v jediném evangeliu, pronáší svou slavnou
větu: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" (J 8, 7), když mu
zákonici uloží soudit ženu, která se provinila cizoložstvím.
Další ženou, která uvěří v Ježíše je Marta, sestra Lazara a Marie z Betanie,
které Ježíš miloval (J 11, 5).

Tato Marta jde naproti Ježíšovi a vyčítá mu, že

nepřišel dříve a nezachránil svého blízkého přítele, Lazara. Ježíš jí vysvětluje, kým
je a že má moc spícího Lazara probudit opět k životu a ona uvěří, a to ještě před
samotným zázrakem vzkříšení: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn
Boží, který má přijít na svěť v J (11, 27).
Počínaje 13. kapitolou do děje vstupuje už vícekrát učedník, kterého Ježíš
miloval, kterému je poté připisováno ono plné pochopení a účast na Ježíšově
zvěstování. K ženám se autor evangelia navrací až v událostech kolem Ježíšovy
smrti.
Jak už bylo řečeno, přivádí je přímo pod kříž. Zdě také poprvé nacházíme
Marii Magdalskou, o které jsme zatím u Jana nečetli. Marie přitom sehrává hlavní
roli v nadcházejících kapitolách, dokud ji opět nevystřídá milovaný učedník.
Prvním rozdílem mezi Janem a synoptiky je skutečnost, že o Marii opravdu
nic nevíme. Není představena jako ta, ze které Ježíš vyhnal démony, není popsána
ani jinak. Nicméně, je přímým svědkem ukřižování a je také jedinou postavou,
která jde první den po sobotě bez udání důvodu a ještě za tmy k Ježíšovu hrobu.
Jakmile zjistí, že je byl kámen odvalen, běží k Petrovi a k onomu učedníkovi,
kterého Ježíš miloval, aby se podívali dovnitř.
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Teprve poté, co oba odchází zklamáni, že nenašli nic než lněná plátna a
šátek, se plačící Marii zjevují dva andělé. Přichází k ní také Ježíš, kterého Marie
zprvu nepoznává, má jej za
zahradníka, a ptá se ho, kam
odnesl Ježíšovo tělo. Teprve
když ji Ježíš osloví jejím
jménem, Marie ho pozná. 40
Narozdíl

od

Matoušových

žen, které Ježíšovi objímají
nohy

(Mt

janovská
^«tOYHi

dotknout.

28,

9),

Marie

se

ho

nesmí

Vidět a moci se

dotknout totiž není Janovou
prioritou - není nutné pro
vlastní spásu, protože ta se
děje

pravým

vnitřním

poznáním pravdy.
Marie

Magdalská

u

Jana těší exkluzivnímu postavení. Je jedinou z učedníků i jedinou z žen, která je
přítomna u hrobu a která první spatří zmrtvýchvstalého Ježíše Krista a promluví s
ním.

Stává se proto jedinou "apoštolkou apoštolů", která oznamuje učedníkům

setkání s Ježíšem a pravděpodobně jim odhaluje i nějaké poselství, či možná
nějakou teologickou pravdu.
Podrobnější rozvedení této události v Novém zákone nenalezneme. Existují
ovšem i jiné zdroje, a to evangelia gnostická a apokryfní.

S charakteristikou postavy Marie Magdaleny je jich možné spojovat hned
několik. Jsou to například gnostické spisy Rozhovor se Spasitelem a Pistis Sofia,
ve kterých nalezneme nejstarší záznamy dialogů mezi Marií a Ježíšem a ktere její
postavě připisují významnou roli, a dále je to několik textů z rozsáhlé knihovny z
Nag Hammadí.

4H

Obr. 3 - Vzkříšený Kristus a Marie Magdaléna, tempera na dřevě, 16. století.
POKORNÝ, P.; DUS, J.A. Neznámá evangelia : Novozákonní apokryfy I. 2. vyd. Praha: Vyšehrad,
2006. Str. 271.
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Výše zmíněná situace naznačení znalosti Marie Magdaleny o Ježíšově pravé
zvěsti, kterou vysvětluje ostatním apoštolům, nachází své vysvětlení v Mariině
evangeliu, zatímco Filipovo evangelium bylo pravděpodobně největším zdrojem
úvah o Marii jako o Ježíšově manželce zejména proto, že ji označuje za Ježíšovu
družku, která s ním chodila společně s Marií, jeho matkou a její sestrou Marií.
Navíc najdeme i pasáž, která rozlišuje Ježíšův postoj k Marii Magdalské a ostatním
učedníkům: "Pán ji miloval víc než všechny učedníky a líbal ji na její (ústa) ...
často. Zbytek učedníků ... mu řekli: "Proč ji miluješ víc než nás všechny?" Spasitel
odpověděl a řekl jim: "Proč vás nemiluji jako ji? Jsou-li slepý s vidoucím ve tmě,
neliší se jeden od druhého. Když přijde světlo, vidoucí světlo uvidí, ale slepý zůstane
ve tmě.'Al
Bart D. Ehrman komentuje omyl v překladu "družky" jako "manželky":
"Problém je v tom, že Filipovo evangelium nebylo napsáno v aramejštině, ale v
koptštině, tedy poslední vývojové fázi staroegyptštiny.
koptský text, zjistí také, že inkriminované
(koinonos) a neznamená

Podívá-li se člověk na

slovo (družka) je výpůjčka z řečtiny

"manželka", ale "družka" nebo "společnice".

pasáž nám tedy říká pouze to, že Marie byla Ježíšovou společnicí."42

Příslušná

Což je nám

známo také z Nového zákona, zejména ze zmiňovaného úryvku z Lk (8, 1 - 3).

Podle mého názoru lze odlišnou interpretaci Marie Magdaleny ve výše
zmíněných evangeliích vysvětlit cele z jejich gnostického pozadí.

Již základní

pilíře gnóze - snaha o vytržení ze zemských hmotných vazeb a pociťování odporu k
tělesnosti - nás přesvědčují, že partnerství Marie Magdaleny a Ježíše muselo být
jistě čistě duchovní, založené na poznání pravé podstaty a nahlédnutí pravdy.
Stejně tak považujme zmíněné "líbání na ústa" za gnostické symbolické vyjádření
předání této pravdy mezi lidmi.

POKORNÝ, P.; DUS, J.A. Neznámá evangelia : Novozákonní apokryfy I. 2. vyd. Praha:
Vyšehrad, 2006. Str. 215.
EHRMAN, Bart D. Petr, Pavel a Marie Magdalena. Praha: Euromedia Group, k.s.- Knižní klub,
2007. Str. 268.
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3.

Janovo evangelium a gnóze

3.1. Prostředí vzniku Janova evangelia

Na obsah Janova evangelia měla vliv řada faktorů. Vycházíme-li z teze, že
evangelium vzniká kolem roku 100 A.D., přichází v úvahu historická situace v
prvokřesťanských komunitách.
Prostředí vzniku Janova evangelia bylo velmi různorodé a jeho konečná
podoba a teologie byla pravděpodobně ovlivněna mnoha směry.

Stejně jako u

ostatních novozákonních textů musíme uvažovat o vlivu palestinského židovství,
které je výchozí koncepcí nového náboženství, ale i hlavním zdrojem konfliktů.

Až do roku 66 n.l. se první křesťané soustřeďovali především v
Jeruzalémě, kolem dvanácti Ježíšových učedníků.

Klíčovou roli v této prvotní

církvi zřejmě hrála Ježíšova rodina - zejména jeho bratr Jakub. Na druhé straně se
však křesťanství začalo šířit z Jeruzaléma a Galileje na všechny strany. V 50. letech
s Pavlovou misií na sever a severozápad do Judska, Samařska a Sýrie, kde se
novým a významným centrem stala Antiochie, ve 40. letech za vlády císaře Claudia
se křesťanství s apoštolem Petrem dostává do Říma (Eus. II, 14) a přibližně v téže
době i na jih do Egypta, apoštol Matouš hlásá evangelium v Persii a Etiopii, na
severovýchodě Palestiny v 80. letech vznikají obce vedené apoštolem Janem, které
se po rozchodu s židovstvím přesouvají do Malé Asie a Efezu.

Janovo evangelium se pravděpodobně rozvíjí v době, kdy již nemusí řešit
spory Ježíše a farizeů, které jsou tolik probírány u synoptiků. V této době je již
dovršen rozchod s Židy. 43 Po roce 70 je židovské pronásledování je však nahrazeno
útlakem ze strany římského císařství. 44

Po vydělení nové víry od židovství

přestávají pro křesťany v Římě platit privilegia, která byla přiznávána Židům. Proti
43

Zejména po roce 74 n.l., po prohrané židovské válce se židovství dosti uzavírá novým vlivůrn a
zvyšují se nároky na ortodoxní dodržování Zákona. Křesťané jsou vyháněni ze synagog kvůli
prezentaci Ježíše jako mesiášské postavy. Janovo evangelium přímo proti takovým postojům židů
varuje v J (16,2).
Pronásledování křesťanů v Římě probíhalo již mnohem dříve, například za vlády císaře Nerona
(54 - 68 n.l.), naším cílem je však zaměření na dobu vzniku Janova evangelia, tj. 70- 130 n.l.
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křesťanům je vznášena celá řada obvinění v čele s velezradou pro uctívání Ježíše
jako krále, dále za monoteismus, pobuřování a vyvolávání nepokojů a kriminalitu.
Křesťané na sebe za vlády Domiciána, Trajána a Hadriána (81 - 138 n.l.) vzali roli
"obětních beránků", kterými dříve mnohdy byli Židé (pogromy), za ekonomické a
sociální problémy společnosti. 45

V jednotlivých misiích se křesťanství setkává s místními mysterijními kulty,
helénistickým polyteismem a rozšířenou gnózí. Janovo evangelium musí obsáhnout
různorodé prvky náboženské tradice, aby si udrželo svou autoritu. Je otázkou, zda
bylo psáno jako obhajoba proti konkurenčním náboženským směrům, nebo jestli do
sebe naopak absorbovalo některé z prvků cizích kultů, ze kterých se jeho autor
poučil, ať už máme na mysli perský zoroastrismus, křtitelské sekty, nebo řeckou a
římskou filosofii (platonismus).
Nesporné je právě ovlivnění gnosticismem. Janovské obce byly podle všeho
poměrně izolované od ostatních křesťanských misií, což ovlivnilo i jejich nezávislý
vývoj. Po rozchodu s židovstvím se zde křesťanství štěpilo podruhé právě kvůli
gnózi. Vetší skupina, která se zřejmě později přesouvá do Malé Asie a Efezu, se
přidala na stranu gnóze, menší část se připojila k hlavnímu, petrovskému proudu
křesťanství. Gnostický vliv je dodnes patrný v jazykové stránce evangelia (objevují
se výrazy jako světlo a temnota, pravda a klam, Duch a tělo, atd.), která naznačuje
odlišnost janovské teologie. Ryšková naznačuje, že evangelium mohlo vzniknout
skutečně pod gnostickým vlivem a později mohlo být přepracováno tak, aby bylo
přijatelné pro pravověrné křesťanství. 46
Vliv řeckého a římského helénismu podle mého názoru velmi ovlivnil pojetí
postavy Ježíše Krista v Janově evangeliu. Autor se zde snaží co nejvíce potlačit
považování Ježíše za židovského krále. Narozdíl od synoptiků nepoužívá pojem
Království

Boží

a

prezentní

eschatologie

i

vylučuje

očekávání

nového

společenského uspořádání. Naopak, Ježíšovo království přesahuje hranice života na
zemi: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa,
™oji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není
odtud." J (18, 36).

46 f Š K O V Á , Mireia, Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. Str. 448.
RYŠKOVÁ, Mireia, Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. Str. 394.

52

3 . 2 . Charakteristika g n ó z e

3.2.1.

Gnóze

ve

svém

Historie a prameny

obecném

významu

(řec."gnósis M ,

slovansky "(po)znání, znalost", angl. "knowledge")
indoevropské

sanskrt."džňánas",

je trvalou součástí původní

duchovní tradice, uctívající světlo poznání, které splynulo

s

představou křesťanského Boha. V užším smyslu slova hovoříme o antické gnózi,
různorodém náboženském a filosofickém hnutí, které do jisté míry ovlivnilo rozvoj
prvotního křesťanství.
Z historického hlediska lze základní podobu gnóze vysledovat až do 1.
století před Kristem k jejímu vzniku ve východním Středomoří. V době vrcholu
svého působení ve 2. století našeho letopočtu patřila mezi nejvlivnější duchovní
hnutí starověku.

Poté se začíná postupně vytrácet nebo transformovat v hnutí

spřízněná.

Po staletí byla gnóze známa především z polemik, které proti ní vedli raně
křesťanští apologeté

a církevní otcové,

značný

vliv

na dnešní

poznávání

gnosticismu měly Šalamounovy Ódy, Skutky Tomášovy a mnohé mandejské a
manichejské dochované texty.
filosofů

V dílech církevních myslitelů i nekřesťanských

(např. Kelsa, Plótina a dalších) najdeme i výňatky nebo citace z

gnostických děl. Gnóze samotná poté ovlivnila některé křesťanské spisy nebo spisy
apoštolů, kanonických i apokryfních, v nichž je možné gnostické prvky také zpětně
dohledat.

Přímé prameny známé před objevem rukopisů" v Nag Hammadí, jako

například spis Pistis Sofia, Mariino evangelium, nebo Tajná kniha Janova, jsou
součástí Londýnského, Oxfordského a Berlínského kodexu.
Nové světlo do exegeze gnostických zlomků vnesl fenomenální objev
Muhammada Alího a jeho společníků v prosinci r. 1945. Ve skulině skalnatého
úbočí pohoří Džebel el-Tárif nedaleko Nag Hammadí v Horním Egyptě nalezl 13
vázaných papyrových kodexů ukrytých v hliněném džbánku.
Rukopisy z Nag Hammadí pravděpodobně nebyly knihovnou samotných
gnostiků, ale, zřejmě patřily ke knihovně některého z křesťanských klášterů, které v
okolí starověkého Chénoboskia existovaly až do roku 1000 našeho letopočtu, kdy
b

yly postupně opuštěny.

Nedaleko Nag Hammadí byly totiž již v roce 1955
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nalezeny tzv. Bodmerovy papyry obsahující nejstarší dochované části textu Nového
zákona, pocházející přibližně z roku 200 našeho letopočtu, což svědčí o přítomnosti
křesťanů v Egyptě. Je třeba také dodat, že gnostikové byli v období 2. století n.l.
ještě víceméně začleněni mezi křesťanské věřící, vyhnání a postihy následovaly až
po 3. století, proto NH texty a Bodmerovy papyry mohly být užívány jak křesťany
tak gnostiky pro společnou diskusi.
Knihovna z Nag Hammadí je tvořena koptskými překlady řeckých textů z 2.
století n.l., které datujeme přibližně do let 350 - 400. Nejde výlučně o gnostické
spisy, ale rozhodně o spisy pro gnostiky přitažlivé. Najdeme mezi nimi např. i
zlomek koptského překladu Platónovy Ústavy.

3.2.2.

Nástin gnostické teologie

Jak již bylo řečeno, gnóze byla hnutím velmi různorodým. Tato skutečnost
byla dána zejména historickým kontextem, ve kterém tato filosofie vznikala.
Novozákonní historici se jednoznačně neshodují v určení jednotlivých proudu
gnóze. Navzdory tomuto faktu můžeme velmi zjednodušeně rozpoznat tři základní
badatelské tendence, o kterých budu dále mluvit. První velkou oblastí je zkoumání
gnóze jako předkřesťanského směru, druhým oddílem je identifikace gnostických
směrů existujících ve stejné době jako židovství a prvotní křesťanství. Třetí oblasti
je gnóze bezprostředně na křesťanství navazující.

V následující charakteristice

těchto tří pohledů se pokusím analyzovat také vývoj teologické podstaty gnóze, jak
ji chápeme dnes.

1.

Předkřesťanská gnóze

Nejstarší zmínky o gnózi a nejstarší dochované zlomky nás přivádějí do
doby dávného starověku.

A to jednak do Samaří (Hilgenfeld), do Egypta

(Amelineau, Reitzenstein), a především Babylonie a Persie (Bousset, Kessler).
Prvotní gnóze zde vzniká v návaznosti na mystéria, tajné kulty, které byly
stěžejními náboženskými proudy dávného starověku.

Isidina mystéria v Egyptě

mohou být vysledována až do 14. stol. př.n.l., orfická mystéria vládla ještě v období
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helénismu. Obecně se jedná o nauky vznikající na základě původních přírodních
náboženství.

Základem

mystérií jsou

tajné obřady

prováděné

výhradně

zasvěcenými kněžími, jejichž cílem je očištění, pokání, spása člověka. Gnóze na
tyto kulty zjevně navázala v otázkách soteriologie (gnóze jako taková je
náboženstvím spásy), ale také v pojetí exkluzivity zasvěcení a

zejména v

subjektivním základu zakoušení poznání.
"Gnostické myšlení se utvářelo plně ve snaze pochopit problém zla."41 Tato
myšlenka poměrně dobře ilustruje základní tendenci starověké gnóze - vysvětlit
existenci zla ve světě - tendenci, která z gnóze činí nejen filosofický, ale především
náboženský směr. Perská gnóze rozvíjí spekulace o původu hříchu a možnostech
vykoupení. Poprvé zaznívá, že nestačí mít víru, aleje nutné také poznání, poprvé se
setkáme s dualismem Boha a světa, který je typický pro každý následující směr
gnóze.

Člověk žije ve světě hmoty, ale jeho kořeny nejsou z tohoto světa, je

cizincem uvrženým do hmoty a zapomnění. To, co známe pod pojmem kosmos, je
považováno za pozemský, špatný svět, který je dílem stvořitele Demiurga,
přirovnávanému k bohu Židů, Jahvemu. Pravý Bůh je, oproti stvořiteli hmotného
světa, vládcem nebes, bezčasového věčného eónu.

Člověk je ve své tělesnosti

špatný, protože hmota je sama o sobě zlá, a proto propadá hříchu. Jeho duše je
bojištěm dobra a zla. Pravý Bůh je spasitelem, který pomáhá člověku v jeho boji a
vede jej k poznání pravdy o tom odkud přišel, kým je a kam spěje.

Tato

kosmologie byla základem pro Mandejské náboženství, které je mnohými badateli
považováno za vůbec nejstarší formu gnóze. Matoušek uvádí, že první zprávy o
této skupině se objevily již v roce 1652 a v 19. století byli Mandejci nesprávně
považováni za židovskou sektu Naasejců. 48 Paradoxně byli zrovna Židé skutečnými
nepřáteli této skupiny.

Mandejci spatřovali v židovství nepravé náboženství a v

Mojžíšovi falešného proroka, odvádějícího věřící z Egypta, místa pravé víry.
Podobnost s židovskými gnostickými sektami by mohla být vystopována snad jen
skrze postavy, které Mandejci uctívali.

Pravým prorokem totiž pro ně byl Jan

Křtitel ohlašující konec světa v nástupu světelné říše.
Otázky světla a temnoty velmi úzce souvisí s dalším směrem předkřesťanské
gnóze, podobném Mandejství, jímž je Manicheismus. Jejich teologie rozvíjí teorii
47

48 ^ U L D A U T O V Á , Francine, Nástin gnostické theologie. Praha: Oikoymenh, 1999. Str. 8.
MATOUŠEK, Jaroslav, GNÓSE, čili tajné učení náboženské posledních století pohanských a
Prvních křesťanských. Praha: Herrmann & synové, 1994.
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existence třech období, časů. Na počátku všeho existovaly pouze 2 principy vedle
sebe - světlo, dobro a temnota, zlo. V druhé etapě, kterou označují za "čas středu",
říše temna spatřuje nádheru světla a dochází k prvnímu boji mezi těmito principy.
Tento boj se odehrává v duši člověka, člověk je pokoušen, postrkován k
rozpoznávání, co je dobré a co zlé, temnota se snaží vítězit všemi prostředky. Ve
třetím čase, "čase konce", nastává spása člověka konečným vítězstvím světelné
bytosti v nás.
Manicheismus zachází ve svých nárocích dál, do praktického života, a dělí
lidi na dvě skupiny - na vyvolené, kteří prohlédli, žijí v askezi, odmítají práci,
příbytky, rodinu - a na nedokonalé, kteří jsou pouhými posluchači. Tito mohou
pracovat a založit rodinu,ale musí držet přísné půsty a absolvovat zpovědi.
Vidíme, že další rozvoj gnóze měl pevné základy v transcendentních
naukách (Babylonská gnóze dále rozvíjí nauku o nebeských eónech jejich
hierarchizací) a stejně tak v praktickém nároku na život gnostika.

Židovská gnóze

V období řeckého a římského helénismu, tedy do poloviny 1. století n.l., se
filosofii a náboženství dostalo zasloužené pozornosti. Řečtina se stala řečí dvora a
duchovní elity, řecká kultura základem vzdělanosti. Hlavními centry rozvoje byly
Atény, Řím

a

Alexandrie.

Helénističtí učenci navazují na Platóna a Sokrata

především v otázkách etiky, filosofie je více a více ovlivňována orientálními kulty,
judaismem a začínajícím křesťanstvím, protože dochází k pohybu obyvatel a
diferenciaci společnosti. Lokální kulty jsou pro novou společnost nedostačující a
pozvolna mizí, lidé se snaží poznávat jejich teorie a hledat společný jmenovatel.
Setkání se stoicismem a epikuréismem opět obohacuje příchozí gnózi a vznikají
mnohé nové prvky.

Gnostikové jsou v kontaktu s židovskými texty, čerpají z

židovského mesianismu.
Mezi typické pohansko-židovské gnostiky Matoušek řadí Samarity, kteří
měli vlastní chrám na hoře Garizim a řídili se podle židovského zákona, dále
X' w ' 49
Therapeuty, sídlící u Mariotského jezera blízko Alexandrie, a především fcseny.
49

Matoušek řadí Esény ke komunitám pod vlivem gnóze, pravděpodobně pro
i ^ J ^ ^
,
^ ë t a a apokalyptické pojetí dějin, které nejsou ve shodě s ž ,dovstvn.. Nav dor y omu
e
sen ská hierarchická společnost byla radikálně ortodoxní židovskou sektou, která lpěla na stud.u
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Poslední zmiňovaná skupina je pro badatele dosti zajímavá. Setkáváme se s ní v
pracích Josepha Flavia a Filóna Alexandrijského, a je také známa z tzv.
Kumránských textů, objevených v oblasti Mrtvého moře.
Do období židovského vlivu bych také zařadila sektu Naasejskou, ačkoli
bývá některými vědci označována za herezi ryze křesťanskou. Novou ideou, kterou
přináší, je mýtus o Božstvu Člověk, který je lidem překvapivě blízký. Naplňuje
totiž tendence helénistických filosofů orientovat se na mimozemskou autoritu - a to
zejména stoické touhy po splynutí se základním principem a řádem kosmu.
Obyčejným lidem úvahy o Nebeském člověku přinášejí naději na osvobození ze
zajetí nepřátelského světa a od osudových sil, které jsou tolik zakořeněné v řecké
tradici a antickém mýtu. Za základní dokument této skupiny by se dal považovat
Naasejský traktát, který se odvolává na židovské Písmo a Homéra, jako dva
prameny gnóze (nutno podotknout, že jde o Písmo gnosticky interpretované). Dílo
rozvíjí spekulace o Božstvu Člověk, o jeho ženské podobě a hermafroditní
dokonalosti. Za jediné pravé poznání označuje extatické gnostické nazření pravé
podstaty.
Naasejská gnóze měla dvojí budoucnost. Jednak se koncentrovala kolem
silných osobností, dala vzniknout dalším podskupinám (jako např. Valentimánské,
Sétovské - Jidášovo evangelium, nebo Ofitské gnózi) a postupně zanikla, druhá její
větev se přimknula k rozšiřujícímu se křesťanství, čímž si zajistila nemalý trvalý
vliv na západní kulturu. Tito gnostikové nechtěli konkurovat ústřednímu fenoménu
doby, jímž bylo křesťanství, ale spíše se z nového směru chtěli poučit a zahrnout
křesťanské teze do svých soustav.

3.

Křesťanská gnóze

Poslední odvětví gnóze jsem nazvala křesťanskou gnózí, tedy sloučeným
systémem čerpajícím poučení a inspiraci ze současného dominantního směru.
Klíčovou postavou byl i pro gnózi křesťanský Ježíš Kristus. Oba systémy byly jistě

Tor

y a jejím striktním dodržování. V Kumránu se dokonce používal sluneční kalendář, aby bylo
možné zachovávat sobotní klid i v době svátků (nový rok začínal vždy ve středu a svátky připadaly
na
středu, pátek a neděli). Také chudoba, rituální čistota a láskyplná soudržnost obce byly radikalne
Požadovány. Stejně tak očekávání příchodu dvou mesiášů, z rodu Árona a z Izraele, se neslučuji s
gnostickou transcendentní nebeskou světelnou říší. (Esénskou komunitou se ve svých knihách blíže
zabývá D. Flusser).
57

ve vzájemném kontaktu, a proto můžeme mezi nimi vysledovat mnohé podobnosti,
stejně tak jako i snahy o odlišení a rozdělení jejich jednotlivých zvěstí.
Oba systémy mají zájem na potlačení obřadů a kultů, čímž se chtějí vymezit
od předcházejících přírodních náboženství, polyteismů, mysterijních kultů, a
částečně také od židovství.
Gnóze zřetelně navazuje na křesťanství v požadavku na otevření člověka
nové zvěsti - zbavení přesvědčení o staré stereotypní pravdě a novému hledání
skutečné pravdy. Člověk je svrchovanou mocí pro sebe sama, je sofistickou mírou
všech věcí, pokud se sám snaží a poznává, může dosáhnout vrcholu, najít skutečnou
pravdu o svém původu a původu světa.

Antický fatalismus a všemocné

rozhodování, konečný soud židovského Boha a židovský moralismus nejsou
přítomny v gnózi, ani v křesťanství. Nestačí se spolehnout na Boha jako na vyšší
mocnost, člověk musí vyvinout snahu a nastoupit ctnostný život, aby dosáhl
osvobození.
Křesťanství se, stejně tak jako gnóze, profiluje jako nová víra navazující na
původní židovství a doplňující základní požadavky, které židovství nezná.

"Život

předků nebyl takový, aby mohli přijmout Kristovo učení, moudrost a ctnosti" praví
Eusebius a vysvětluje v čem leží odklon od židovství (Eus. I, 2). Hebrejský lid
podle něho lpí na zvyklostech a zákonech, které byly zjeveny prostřednictvím
Mojžíše. Židovství se jeví téměř jako příprava lidí na zjevení vyšší pravdy. Ve
Starém zákoně najdeme při pečlivějším bádání mnohé odkazy k něčemu, co teprve
Přijde, co věřící čeká, jako například v Iz (65, 15 a 16): "Těm, kteří mi slouží, dám
nové jméno, které bude velebeno na zemi." Tímto "novým jménem" mohlo být
označení "křesťané", jako novému lidu, který pochopil poselství Ježíše Krista a
nastoupil

novou

cestu

poznání

a dokonalosti.

Křesťané

mají

moudrost,

spravedlnost, umírněnost, pevnost a úctu k jedinému Bohu, není již pro ně nezbytné
zachovávat sabat, dodržovat obřízku, vyhýbat se nečistým pokrmům.

Eusebius

zobrazuje křesťanství jako společenství těch, kteří prohlédli.

Rozdílů a rozporů mezi systémy křesťanství a gnóze je celá řada.
Nejdůležitějším ze všech je pojetí člověka a světa. Gnostický zlý Stvořitel stojí
Proti křesťanskému jedinému Bohu, který je nekonečně dobrý, gnostické pohrdání
hmotou a snaha vymanit se z pozemského života vyvýšením do světa světla a
pravdy j e

v

kontrastu s křesťanskou snahou nastolit království Boží na zemi.
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Možnost osvobodit se od zlých sil je zde interpretována jako odpuštění, které
znamená, že člověk není určen silami zla a smí se jim vzepřít. V gnózi nenajdeme o
odpuštění a o hříchu mnoho zmínek - gnostický hřích je už předem obsažen v
hmotě, nezávisle na vůli člověka, proto se gnostik nemusí kát, ale samotné
vymanění z hmoty je pro něj očištěním a odpuštěním.

Jedinými případy

explicitního vyjádření odpuštění a hříšnosti v kontextu gnóze jsou jeden úryvek z
Evangelia pravdy (35, 25) a tento úryvek z logionu 14, Tomášova evangelia:
"Ježíš jim řekl:

Když se pomstíte,
zhřešíte, a když se budete
modlit, budete odsouzeni, a
když budete dávat almužny,
způsobíte škodu svým duchům."50

Petr Pokorný upozorňuje na zajímavou část gnostické nauky, kterou otevírá
odmítnutí almužny, obsažené v tomto úryvku. Argumentuje, že tento nárok je v
přímém kontrastu s požadavky Starého a Nového zákona. Almužny totiž vždy byly
považovány za nejzákladnější židovské dobré skutky a v Ježíšově zvěsti dostávají
nový rozměr - v Novém zákoně dochází k zvnitřnění tohoto nároku: "Když
Prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na
ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu," Mt (6, 2).
Odmítnutí almužny ale můžeme posuzovat i z jiného hlediska - a to odmítnuti
Pokušení zajišťovat život lidí pouze zvnějšku.

Zde docházíme ke shodě mezi

křesťanstvím a gnózi, kterou je nedůvěra k shromažďování majetku, vlastní také
židovským esejcům a křtitelským sektám.
Další zásadní myšlenka je křesťanská eschatologická naděje, která má
Podobu společenství - s Bohem, ale i lidmi.
Bohu se musí projevit spolužitím v církvi."51

"Křesťané zdůrazňovali,

že vztah k

Silný sociální aspekt křesťanské víry,

soudržnost příbuzenská i formální, v gnózi naprosto chybí. Naděje existuje, ale
Pouze jako fenomén individuální - pro gnostiky není třeba shromažďovat se ke
společnému čtení textů, jedná se především o pokrok jednotlivce, který touží po
splynutí s dokonalým božstvem, ne tolik s nedokonalými lidmi.

si S P O R N Ý , Petr, Tomášovo evangelium - překlad s výkladem, Praha: Kalich, 1982. Str. 57.
r<JKORNÝ, Petr, Píseň o perle, Praha: Vyšehrad, 1998. Str. 203.
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Klíčovými texty pro hledání souvislostí mezi těmito dvěma detailními
filosoficko-náboženskými systémy prvních století našeho letopočtu jsou Píseň o
perle, Tomášovo evangelium a Evangelium pravdy.

Píseň o perle nalezneme ve Skutcích Tomášových, které patří mezi
novozákonní apokryfy.

Toto dílo obsahuje vyprávění o příhodách a zázracích

konaných apoštolem Tomášem a také se zmiňuje o jeho smrti na cestě do Indie, kde
umírá jako mučedník. Píseň o perle byla přeložena z řečtiny, i když její původní
verze byla sepsána syrsky.

Je bájí o putování královského syna za perlou do

Egypta. Ačkoli vyprávění vypadá zprvu poněkud jednoduše, brzy pochopíme, v
čem tkví jeho hodnota. V prostém příběhu můžeme vysledovat všechny základní
motivy gnóze. Je to putování, jako základní činnost gnostika, který je neustále na
cestě za poznáním skutečnosti, jsou to překážky, které jsou gnostikovi kladeny, aby
zapomněl na svou cestu a upadl do temnot.

Je to důraz na individualitu a

samostatnost v poznávání: "Byl jsem sám a osamělý a zůstal jsem cizincem i pro ty,
mezi nimiž jsem tam žil."52
Píseň o perle řadíme ke křesťanské gnózi také pro podobnost, kterou příběh
o synu královském sdílí s biblickým Ježíšem, který je taktéž jako Syn Nejvyššího
poslán na cestu za perlou. "Oblékl jsem si jejich kroj, aby mne nepodezírali, že jsem
Přišel zvenčí, abych jim mohl vzít perlu a aby na mne nepoštvali draka. Nevím, jak
se však dozvěděli, že nejsem z jejich země, nastrojili lest, aby mne ovlivnili, a já
jsem snědl jejich pokrm,"53 píše se v Písni o perle. Až nápadně se tento úryvek
podobá cestě Syna Božího, který na sebe bere lidskou podobu a zvěstuje příchod
království Božího. Gnostikové přirovnávají k perle duchovní hodnotu - ztotožnění
královského syna s králem, pochopení soupodstatnosti otce a syna, křesťanský Ježíš
je taktéž projevem Boha samého.

"I když vydávám svědectví sám sobě, moje

svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu " říká Ježíš v Janově
evangeliu (J 8, 14), čímž naznačuje, že ón má již svou perlu, svůj cíl a účel, který
má hledat každý člověk, a pokračuje zvěstí o svém otci: "Jsem to já, kdo svědčí sám
° sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal" J (8, 18).

53 p ^
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Ý , Petr, Píseň o perle, Praha: Vyšehrad, 1998. Str. 18.
Ý , Petr, Píseň o perle, Praha: Vyšehrad, 1998. Str. 18.
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Tomášovo evangelium bylo v letech 170 - 200 n.l. velmi rozšířeno v
Egyptě a staří církevní pisatelé varovali před jeho zvěstí ještě před setkáním s jeho
konkrétním textem. Zmínky o něm nalezneme například u Hippolyta Římského,
nebo u Eusebia z Caesareje. Jde o sbírku Ježíšových výroků, uspořádaných do tzv.
114 logií, která představuje Ježíše jako zjevovatele božské moudrosti a pravého
poznání. Předpokládá se, že její autor, za kterého je tradičně považován jeden z
Dvanácti - Juda Tomáš, znal Matoušovo a Lukášovo evangelium. Nicméně, některe
výroky nemůžeme novozákonními texty vůbec doložit.

Je tedy možné, ze

Tomášovo evangelium je jedním z důkazů existence dalšího starověkého textu - tzv.
Sbírky Q, Ježíšových výroků, pro jejíž existenci v současnosti stále nemáme
konkrétnější doklady.
"Toto jsou tajné výroky, které pověděl živý Ježíš
a které zapsal Didymos
Juda Tomáš."54
Takto zní prolog Tomášova evangelia. Hlavní postavou je tedy křesťanský
Ježíš Kristus, který zjevuje základní teze gnóze.

Křesťanský Mesiáš nejen že

promlouvá gnostické výroky, ale je i sám gnosticky interpretován. Je znázorněn
jako "živý Ježíš". Zvláště Sétovci totiž otevřeně kritizovali křesťany za uctívání
"mrtvého" proroka, "ukřižovaného člověka", jímž Ježíš podle gnóze rozhodně
nebyl. Gnostický Ježíš se jako nebeská nesmrtelná bytost po vykonání svého úkolu
na zemi, v těle člověka, navrací ke své původní podstatě ve světle pravdy. Převzetí
a nové definování Ježíše je základním rysem gnóze, kterou považujeme za
křesťanskou.
Jednotlivá logia T o m á š o v a evangelia v ž d y z a č í n a j í slovy: "Ježíš řekl:" coz
n a v o z u j e jistou míru autenticity a p ř i p o m í n á f o r m u l a c e n o v o z á k o n n í c h evangelistů.
O b s a h e m j s o u j e d n o t l i v é v ý p o v ě d i charakterizující život a r o z v o j p r a v é h o gnostika.
Gnostický Ježíš zde hlásá n a l e z e n í p r a v é h o poznání, které n e z a h y n e společně s
h m o t n ý m tělem, z v ě s t u j e existenci p o v ě s t n é perly která se n e s h o d u j e s k r á l o v s t v í m
B o ž í m (Mt 13, 4 5 ) , ale která z n a m e n á b o ž í jiskru v k a ž d é m člověku, díky níž
dovede rozpoznávat to správné na cestě k p ů v o d n í j e d n o t ě .
S p o j e n í s j e d i n o u p r a v d o u p ř i r o v n á v á toto e v a n g e l i u m k e svatbě, která se
odehrává v nitru člověka, v j e h o svatební místnosti:

54

POKORNÝ, Petr, Tomášovo evangelium - překlad s výkladem, Praha: Kalich, 1982. Str. 41.
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"Ježíš řekl: Jsou mnozí, kteří stojí
přede dveřmi, ale jen jednotliví
vejdou do svatební místnosti."55
Motiv svatby a snoubení duše s Pravdou a samotný návrat jiskry světla v
ělověku k věčnému světlu božské podstaty nás přivádí k třetímu zdrojovému textu Evangeliu pravdy. Tento text je evangeliem v pravém slova smyslu - je radostnou
zvěstí o zjevení Pravdy.

"Evangelium pravdy je radostí pro ty, jimž se od Otce

dostalo přízně, aby jej poznali mocí Slova."56 Jeho autorem mohl být alexandrijský
gnostik Valentinos působící přibližně kolem roku 150, my se však přikláníme k
některému z jeho žáků z druhé poloviny 2. stol.n.l. kvůli jeho propracovanosti a
míře zapracování křesťanské teologie.
Narozdíl od Tomášova evangelia není toto dílo sbírkou výroků a Ježíšovo
j m é n o j e j e n zřídka explicitně v y j á d ř e n o ( p o u z e v 18,15; 24,5; 36,10).

Dnešní

čtenář si většinou, díky p o z n á m k á m překladatele, p o u z e d o m ý š l í , k d e by j m é n o
Ježíš m ě l o být pro srozumitelnost d o p l n ě n o . O v š e m o tom, že se skutečně j e d n á o
Ježíše Krista n e m ů ž e být p o c h y b :

"Právě proto se (na Krista) Prázdnota
rozhněvala,
pronásledovala jej
a utiskovala;
vystavila ho nebezpečí.
Byl přibit na strom,
stal se plodem známosti Otce,
která neztratila ty,
kdo ho přijali."51
Evangelium pravdy je pojednáním o stvoření světa a o návratu světa k
Pravému Spasiteli.

Velmi rozvinutá terminologie nám pomáhá se následně

orientovat v každém dalším gnostickém spisu.

Pojmy jako Plnost, Hlubina,

Prázdnota, Spasitel, známost, tajemství, nádoby a emanace, tvar a další jsou pro

POKORNÝ, Petr, Tomášovo evangelium - překlad s výkladem, Praha: Kalich, 1982. Str. 115, Log.
75.
57 KF
KR A T 0 C H V Í L ' Z d e n ě k > Evangelium pravdy, Praha: Herrmann a synové, 1994. Str. 25, (16, 31).
KRATOCHVÍL, Zdeněk, Evangelium pravdy, Praha: Herrmann a synové, 1994. Str. 28, (18, 20 -

25).
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gnózi charakteristické. Teologie tohoto spisu připomíná filosofii novoplatonismu,
zejména Plótína.

Původní božská Plnost, či Hlubina je na principu emanace

rozšířena mezi lidmi (nejedná se však o její distribuci).

Gnóze, stejně tak jako

Plótínos, zachovává různé stupně oduševnělosti. Hovoří o "nádobách" které jsou
pod nadvládou hmoty a Prázdnoty a naproti tomu o "emanacích", bytostech
otevírajících se poznání a pravé skutečnosti.'Ti, které pomazal,
se stali dokonalými.
Jsou plnými

nádobami,
s

• 58

ti, kdo jsou pomazáni."
Prázdnota nabyla moci kvůli nedostatečné znalosti Otce.

Mezi lidmi se

rozšířil strach a falešné klamání líbivou hmotou a pravda byla zapomenuta. Otec
tedy posílá proroka, Ježíše Krista, kterého zve svým Synem, aby zvěstoval naději a
pravdu.

Předpokládáme, že celý tento motiv příchodu Syna Božího pochází z

křesťanské předlohy, nebo alespoň ze silného a přetrvávajícího křesťanského vlivu.
Nasvědčuje tomu i následující úryvek, který se zmiňuje o odpuštění hříchů,
Problému, který je naprosto neslučitelný s klasickou gnózi, jak jsme ukázali výše.
"Toto obrácení se nazývá změna smýšlení.
Kvůli němu vydala neporušitelnost svůj dech.
Přišla za ním, kdo zhřešil,
aby hříšník nalezl spočinutí.
Vždyť odpuštění (obrací to),
co zůstává vůči světlu v nedostatku;
(odpuštění) je slovem Plnosti."59
Prázdnota, charakterizovaná jako nepřítomnost, či " nedostatek světla, je
Překonána navrácením emanací ke své prapůvodní podstatě, rozpoznáním pravé
cesty.

59

K P A T 0 C H V Í L < Zdeněk, Evangelium pravdy, Praha: H e r m a n n a synové, 1994. Str. 50, (36, 20).
KAT
° C H V Í L , Zdeněk, Evangelium pravdy, Praha: Herrmann a synové, 1994. Str. 49, (35, 25).
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Gnóze u církevních myslitelů a ve filosofii

Jak již bylo naznačeno výše, na dneSní poznávání gnóze míly rozhodující
Vliv zejména původně negnostické prameny.

1.

Církevní myslitelé

První velký oddíl takovýchto dokladů se týká křesťanských církevních
myslitelů, které dělíme na dva protikladné směry podle tónu jejich prezentace
nového vymikajícího se směru. Jednak jsou to četné polemiky, tedy útoky na nove
hnutí a jeho charakteristiky, a také snaha o jasné vymezení pravověrné církve proti
těmto bludným teoriím.
V prvé řadě však zmiňme historiky, kteří mapují vývoj prvotní církve a kteří
zachovávají ve svých pracích mnohé odkazy na díla nejranějších apoštolských otců,
jejichž texty se do dnešní doby nedochovaly.

Bohaté popisy událostí najdeme u

židovského historika Josepha Flavia, nejucelenější popis církevních dějin však
zanechává Eusebius Pamphili, caesarejský biskup konce 3. a začátku 4. století n.l.
Tento církevní historik v deseti knihách svých Církevních dějin detailně popisuje
události od založení církve, tedy od života a smrti Ježíše Krista, až po rok 324 n.l.
Rozhodl jsem se napsat o událostech od doby našeho Spasitele a nástupců

svatých

-Poštolů až po naši dobu, totiž o velkých a obzvláštních událostech, které se udály v
historii

církve,

nejvýznamnější

o činech
křesťanské

velkých

mužů,

kteří

církve či z pokolení

vynikajícím

na pokolení

způsobem

ústně nebo

Jásali Boží slovo. Dále jsem se rozhodl napsat o mužích, kteří v rozličných
se

ve snaze

po

řídth
písemně
dobách

novotě dali strhnout do velmi velkých omylů a honosili se, že jsou

zakladateli jakéhosi falešného

poznání

(gnose), čímž jako draví vlci

hanebným

Způsobem napadali Kristovo stádo" (Eus. I, 1).
Jeho neortodoxní
z

apologetika křesťanství je potvrzením

autentičnosti

lomků textů jednotlivých autorů, které byly v průběhu zkoumání dějin prvních

stal

« í našeho letopočtu objeveny, a je také svědectvím o původním pojetí

novozákonní tradice a jejích odpůrcích. V úvodu ke svému dílu autor pojmenovává
Svů

j postoj ke všem myslitelům své či minulé doby, oceňuje jejich práci a vyjadřuje
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smysl své práce v celistvém pohledu na dějiny a proměny církve: "Při tom předem
prosím o laskavou shovívavost vůči mé práci. Musím přiznat, zeje často nad mé síly
splnit, co jsem přislíbil, a zcela vysvětlit, ježto jako první přistupuji k takovému
úkolu a do jisté míry se pokouším jít pustou nevyšlapanou cestou. Upřímně prosím
Boha, aby byl mým vůdcem a síla Pána mně pomáhala. Opravdu nenašel jsem lidi,
kteří by volili mou cestu, leda že nám příležitostně každý ve své době zanechali
úryvkovité vyprávění. Jejich hlasy jsou pochodeň v dáli a ze staré doby svítícC\Eus.
1.1).

Podívejme se nyní na pisatele poapoštolské doby, které August Franzen dělí
do tří skupin podle období jejich působení i podle charakteru jejich dokladu 60 :

a,

Apoštolští otcové

Do této skupiny patří několik autorii, kteří tvořili v bezprostředně
poapoštolské době, byli posluchači samotných apoštolů, anebo se s nimi jiz
nesetkali, ale učili se přímo od jejich žáků. Prvním z nich byl Klement Římský,
žák Petra a Pavla, který r. 96 píše z Říma list církvi do Korintu (Eus. III, 16), dale
Ignatius, druhý biskup Antiochejský, nástupce Petra a žák sv. Jana, který píse
celkem sedm listů různým křesťanským obcím a umírá po r. 110 v Římě jako
mučedník (Eus. III, 37). A konečně Polykarp, biskup ze Smyrny, který svým
svědectvím sehrává důležitou roli pro naše bádání, neboť je věhlasným žákem
apoštolů, především Jana. Eirénaios o něm píše: "/ my jsme ho jako mladí viděh.
% velmi dlouho a zemřel ve vysokém stáří slavnou a vznešenou mučednickou smrtí.
"«I to, čemu se naučil od apoštolů, co také církev učí a co jedině je pravda. Svědky
t°ho jsou všechny církve v Asii i Polykarpovi nástupci po dnešní dobu" (Eus. IV,
2l

)-

Velmi podrobný popis jeho smrti pak Eusebius uvede v další kapitole,

dozvíme se, že Polykarp byl vyzýván, aby zapřel Ježíše: "Co je na tom zlého říkat
cís

«n

Pane, obětovat bohům a tím se zachránit," pokoušeli jej kněží.

On však

t r n i t í utéci i vzdát se své víry a nechal se odvést do amfiteátru. Prokonzul mu
hr

o*il divou zvěří, které byl obětován Ignatius, ovšem v době Polykaipa byly již

Zápas
p

y se zvířaty zakázány, a proto zemřel smrtí upálením, čímž se splnil

°lykarpův prorocký sen o hořícím polštáři (Eus. IV, 23).

60 t
FR

ANZEN, August. Malé

církevní

dějiny.

2.

vyd. Praha: Zvon, 1995. Str. 31.
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Posledním, koho bychom mohli zařadit do skupiny apoštolských otců, je
Papias, který píše o první a druhé apoštolské generaci a jehož dílo, 5 knih s titulem
Výklad Kristových

výroků,

se nám dochovalo pouze zprostředkovaně, opět od

Eusebia (Eus. III, 40).

b.

Raně křesť anští apologeté

Druhou skupinou jsou pisatelé orientovaní na obranu křesťanství druhého
století proti heretickým směrům a vnějším vlivům. Za prvního oponenta gnóze je
považován Agrippa Kastor, který žil v

době císaře Hadriána (117 - 138 n.l.),

významné místo v boji proti kacířství je připisováno také Justinovi Martyrovi
(kolem r. 165 n.l.). Právě v jeho Apologii se dočteme o působení Šimona Mága
mezi prvotními křesťany: "Po nanebevstoupení

Pána vyslali zlí duchové

několik

Udí, kteří se vydávali za bohy. Ti nebyli od vás pronásledováni,

nýbrž dostalo se jim

šikých

z vesnice Gitton. Za

vl

ády

poct. Mezi ně patří jistý Samaritán Šimon, pocházející
Claudia

uměním

a působením

císařském městě považován

démonů prováděl

kouzla a byl ve

vašem

za boha. Jako bůh byl u vás poctěn sochou u Tibery

me

zi dvěma mosty, na níž byl tento nápis: Svatému bohu Šimonovi" (Eus. II, 13).

ç,

Církevní otcové

Pisateli této skupiny byli většinou biskupové, proto pro ně máme označení
otcové, byli většinou ve styku s helénistickou filosofií a věnovali se jednak obraně
Vl

'ry a jednak hlubší teologické analýze jejích východisek.
Nejznámějším autorem s nezachovalejšími texty je Eirénaios z Lyonn,

k

terý se narodil mezi léty 130 a 140 n.l. ve Smyrně, kulturním středisku pozdní

s

°fistiky,

kde

naslouchal

učení biskupa P o l y k a r p .

Ve svém obsáhlém díle

Adver sus Haereses (= Proti kacířství, r. 150 - 200 n.l.) podává snad nejpodrobněji
ob

raz gnostických nauk a hlavních směrů gnóze založený na vlastním dlouholetém

studiu.

"Svým literárním

dílem

chtěl

uchránit

církev před

líbivou

n

áboženskostí

r

°zmanitosti gnostických systémů staví Eirénaios jednotnost biblické zvěsti, Ježíše

v

gnostickou

a ozřejmit

základy

apoštolského

kázání."61

ječnou
Proti

idí jako stvořitele i spasitele a komentuje také celek těla a ducha, který se rozchází

61

MOLNÁR, A., ŘÍČAN, R. Dvanáct století církevních dějin. Praha, 1973. Str. 118.
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S gnostickým opovržením hmotou: "Bůh stvořil svět i člověka a pojal i hmotu i naše
tělo do svého milostivého plánu."62
Na přelomu 2. a 3. století n.l. působí teologický spisovatel a apologetik
Tertuliánus, který zastává pravou tradici v díle De praesciptione haereticorum (asi
200 n.l.) a jeho současník Hippolytos Římský, jehož dílo Refutatio

omnium

haeresium (= Vyvrácení všech herezí, kolem r. 200 n.l.) je po díle Eirénaiově
druhým nejdůležitějším pramenem ve kterém autor popisuje 33 gnostických
systémů.
Mezi křesťanskými spisovateli však existovali také myslitelé, kteří byli více
či méně pod vlivem gnóze a dalo by se říci, že s gnózi téměř sympatizovali. Máme
na mysli prvního křesťanského učence, který se zajímal jak o Písmo a křesťanskou
literaturu, tak o díla pohanská. Klémens Alexandrijský se zajímal o vztah víry a
Poznání, snažil se pochopit gnózi a smířit její stanoviska s ortodoxním směrem
křesťanství. Gnóze je podle jeho filosofie "dospělost" jako vrchol poznání o Bohu,
Jehož pevné základy tvoří víra, tedy nepochybnost o Bohu, ze které se ke gnózi
vychází. V učení Klémenta pokračuje jeho žák, Órigenés, jeden z nejplodnějších
autorů středověku.

V jeho díle dochází poté již k úplnějšímu odklonu od

Pravověrné tradice, rozvíjí kacířské učení o věčnosti duší a pohrdá tělesností a
sociálními kontakty, stejně tak jako gnostikové. Jeho dílo je především cenné pro
č

etné citace gnostických autorů, například gnostika Hérakleóna, který komentuje

evangelium podle Jana.

Filosofie
Pokud se zaměříme na dějiny filosofie, můžeme se všimnout neustálé
tendence autorů k vymezování se vůči názorům ostatních. Tyto konflikty se týkají
z

Působů pojetí přírody a člověka, vztahu bytí a poznání, mravnosti a morálky a

mn

oha dalších teorií. Jedním ze zásadních témat, která jsou hojně rozvíjena právě

Ve

starověké filosofii, je otázka imanentní nebo transcendentní přítomnosti božstev.
Jg y v ,
re

tans
62

jmé, že příbuznost gnózi budeme hledat u filosofických směrů zdůrazňujících

Ce

'
ndentní přesah světa.

Jedním z prvních systémů odklánějících se od

MOLNÁR, A., ŘÍČAN, R. Dvanáct století církevních dějin. Praha, 1973. Str. 119.
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starověkého řeckého pantheismu je pythagoreismus, který se do velké míry
inspiroval orientálními názory založenými na asketismu, na snaze o povznesení z
hmoty, očištění duše a návratu k původní božské podstatě.
Předznamenání gnostické touhy po osvobození duše z hmotného světa lze
pak nalézt u Platóna. I přes propast staletí můžeme následující citát z Tomášova
evangelia vnímat jako odkaz k platónské hře stínů na stěnách jeskyně:
"Ježíš řekl:
Když vám řeknou: "Odkud jste?",
řekněte jim: "Vyšli jsme ze světla,
z místa, kde světlo vzniklo ze sebe sama.
Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze. "
Když vám řeknou: "Jste to vy?",
řekněte:
"Jsme jeho synové,
vyvolení živého Otce. "
Když by se vás zeptali:
"Co je ve vás znamením vašeho otce?"
63

řekněte jim, že je to pohyb a klid."
Platónskou podstatou je idea, která je objektivní, skutečná, nehmotná a není
z

tohoto světa. Člověk, který žije v pozemském světě myslí, že poznává pravdu, ale

Ve

skutečnosti vidí jen odraz dokonalého prapůvodního světa, který na zem prosvítá

°tvorem ve stěně jeskyně. Stejně jako v gnózi, existuje i v Platónově systému boží
jiskra v člověku, která mu umožňuje nahlédnout pravý svět skrze krásno a skrze
Sv

ou duši, která jediná je pravou součástí světa idejí. Tato nesmrtelná, povznášející

du§

e je však uvězněna v hmotném světě a obtěžkána dvěma dalšími složkami,

dušemi, které jsou smrtelné a které jí brání navrátit se ke světlu. Docházíme zde
ted
n

y ke gnózi podobnému motivu uvržení duše do hmotného světa a motivu

ávratu,

po

kterém touží: "Což teprve, kdyby se někomu dostalo spatřiti

krásno čisté, ryzí, neporušené příměsky,

samo

nenaplněné lidským masem, barvami a

mn

°hoU jinou pozemskou malicherností, nýbrž kdyby mohl uvidět samo ono božské,

jednotné krásno?"64

POKORNÝ, P ) Dus
j a . , Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy /., Praha: Vyšehrad, 2006.
MtrD 1 2 1 • Logion 50.
ť
U T Ó N . Symposion. 6. opravené vydání. Praha: Oikoymenh, 2005. Str. 58.
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Jedině objevením boží přítomnosti v člověku skrze sokratovské poznání
sama sebe,

očištění,

askezi

a zachovávání

ctností

(moudrosti,

statečnosti,

spravedlnosti a uměřenosti), se dokáže platónská duše rozpomenout a osvobodit ze
světa stínů.
Výrazný dualismus Boha a světa, světla a stínu, nebe a země provládá oba
zmíněné systémy.

Platónský člověk, stejně jako gnostik, usiluje o osvobození z

hříšné, vášnivé a žádostivé hmoty a přenesení do transcendence k mimosvětskému
božstvu.
Za společnou myšlenku gnóze a starověké filosofie považuji také důraz na
samospasitelnost, který se vytrácí teprve až s příchodem křesťanského pojetí
člověka a patristiky. Antický člověk je tím, který revoltuje. Lidská duše je malým
logem přebývajícím v lidském těle, který má možnost vrátit se do pomyslného světa
Prostřednictvím vlastního snažení. Bůh není tím, kdo rozhoduje a pronáší poslední
soud, základními hodnotami života jsou pýcha, troufalost proti vůli bohů a pozitivní
hrdost na vlastní možnost povznesení duše.
Podle tohoto principu bude jedním z pilířů konfliktu křesťanství a gnóze
taktéž rozpor mezi člověkem jako hybris a člověkem jako imago dei. Křesťanství
spatřuje v gnostikovi kacíře, který se nekaje před vůlí Boží, který poznává svou
Pravou cestu v hříšné pýše a kterému nezáleží na blahu ostatních.

V předchozí kapitole jsme již vysvětlili, že gnóze byla ve svých dějinách
ovlivněna mnoha faktory, které její učení výrazně modifikovaly. Proto mluvíme o
gnózi předkřesťanské, židovské a křesťanské.
me

Filosofem, který stojí na rozhraní

z i židovskou a křesťanskou gnózi je Filón Alexandrijský, u kterého se

setkáváme s naukou o Logu, působícím jako prostředník mezi Bohem a lidmi (25
Př.n.l. - so n.l.). Tento filosof alexandrijského eklekticismu slučuje ve své práci
řeckou filosofii a prvky židovské Tóry, proto bývá někdy jeho dílo považováno již
2a

Předzvěst křesťanského pojetí.

Následně se již s výše zmíněnými charakteristikami dostáváme na pomezí
starověku a středověku, kde se gnostické motivy z filosofie postupně vytrácejí.
Jas
9

n ý distanc od gnóze potom učiní novoplatonik Plótínos ve svých Enneadách

,3).
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(I.

V pozdějších dějinách filosofie se gnostické myšlenky objevují již jen
nepřímo a přežívají jen některé jednotlivé rysy. Za gnostika se například považoval
významný představitel německého idealismu a žák Imanuela Kanta Johann G.
Fichte, s gnózi bývá spojován také jeden z teoretiků psychoanalýzy, Carl Gustav
Jung. Tento myslitel se zajímal zejména o nové objevy s gnózi spojené, pro svůj
ústav dokonce zakoupil jeden z kodexů z Nag Hammadí. Tzv. Jungův kodex (NHC
I) obsahuje známé křest'ansko-gnostické spisy: Modlitbu apoštola Pavla, Tajnou
knihu Jakubovu, Evangelium pravdy, List Rheginovi a Trojdílný traktát.

3.3. Janovo evangelium v kontextu gnóze

Janovo evangelium není zdaleka jediným novozákonním spisem, který
naznačuje polemiku s heretickými směry.

V mnoha textech narážíme na různé

Připomínky, náznaky, odkazy, ale na explicitní vyjádření nebo pojmenování jen
zřídka. Důvodem může být snad blízkost mezi starými křesťanskými a gnostickými
Pojmy a představami, které záleží na schopnosti výkladu čtenáře. Vysvětlitelné a
Přímé střety s gnózi lze vysledovat pouze ve třech spisech Nového zákona. 65
Prvním z nich je jeden z janovských spisů - Zjevení Janovo, které se brání
Proti nepřátelům pravé zvěsti. Vzkříšený Ježíš, který se zjevuje pisateli Zjevení,
J

ana zavazuje napsat dopis "andělu církve do Efezu", ve kterém ho chválí za postup

Proti gnostikům: "To však máš k dobru, ze nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako
já." Zj (2, 6). "Anděl církve v Pergamu" je naopak kárán: "Jen to mám proti tobě,
& u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele,
a

h

se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří

u

čení Nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi

zastávají
bojovat

me

čem svých úst." Zj (2, 14 - 16).
V 8. kapitole Skutků apoštolských se dočteme o Šimonovi Mágovi. Zmínka

0 n
ho

ěm je ryze historická, teologicky nezdůvodněná, a tedy pouze obrazná. Pisatel
Popisuje jako lidového samařského mudrce a šarlatána, který se nechá pokřtít,

POKORNÝ, Petr, Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 1998. Str. 191.
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ale špatně pochopí zvěst Petra a Jana. V momentě, kdy chce zaplatit apoštolům za
dar zasvěcování do Ducha svatého, je Petrem zatracen.
Nejpřesnější pojmenování gnóze nalezneme v pavlovské epištole Timoteovi.
Apoštol Pavel se při své misii nemohl vyhnout konfrontaci s některými směry, které
byly považovány za heretické. Jednak to byly filosofické kruhy epikurejců a stoiků,
ale především se jednalo o Pavlovo setkání s vlivnou a rozšířenou gnózi. "Opatruj,
co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným

naukám,

které se lživě nazývají "poznání". Kdo se k němu hlásí, zabloudil ve víře. Milost s
vámi." 1 Tm (6, 2 0 - 2 1 ) . Ono "poznání" jistě představuje přímo gnózi, odvozeno z
Překladu, ale i přímo z teologie. Gnostikové by tak mohli také být ztotožňováni s
Pochybnými bludaři démonských nauk, na které poukazuje ve 4. kapitole tohoto
spisu. Pavel zde naráží na některé aspekty této nauky - důraz na askezi, exkluzivitu
Poznání, opovrhování tělesností a snahou o zlepšení pozemského života. Činí tak
jednak varováním: "Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s
děkováním požívali

Ti, kdo věří a kdo poznali pravdu."

1 Tm (4, 3) a jednak

Pozitivními a r g u m e n t a c e m i křesťanské víry, které následují v 1 Tm (4, 4 - 16).
Všechny tyto tři texty mají společné rysy.

Nezabývají se nikde popisem

gnostického, nebo jiného podobného hnutí (kromě výše zmíněného Pavlova
náznaku). Vždy mají formu pouhého varování. Pisatel necítí potřebu vysvětlovat
teologii gnóze a její východiska. Varování před gnózi vloží do úst nějaké autoritě,
Pavlovi

nebo přímo Ježíšovi a prezentují ho jako nárok na věřícího.

3.3.1.

Gnostické prvky v Janově evangeliu

Janovo evangelium je jistě textem s nejhojněji diskutovaným původem.
Zejména ve 30. letech 20. století bylo zvykem vykládat jej z mandejského prostředí.
Narazíme v něm totiž na mnohé rysy podobné gnostickému pojednání, a také
ne

jistota obestírající jeho autorství jistě nevnáší mnoho světla do posuzování jeho

Původu.
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1.

Prolog

"Na počátku bylo Slovo,
a to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život
a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Od Boha byl poslán člověk jménem Jan.
Ten přišel proto,
aby vydal svědectví o tom světle,
aby všichni uvěřili skrze něho.
Jan sám nebyl tím světlem,
ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka:
to přicházelo do světa.
Na světě byl,
svět skrze něj povstal,
ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,
jako děti pozemských otců,
nýbrž narodili se z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený
plný milosti a pravdy. " J (1,1 - 14).
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Syn,

Takovýto úvod evangelijního textu je opravdu neobvyklý.

U synoptiků

najdeme vždy na prvním místě úvod do Ježíšova života - dějiny dětství (Mt, Lk),
nebo počátky veřejných vystoupení (Mk), žádné obrazné úvahy.

Hymnus o

sestoupení Logu na zem je křesťanským vyjádřením vtělení Boha v lidské tělo, ale
zároveň skýtá i možnost ryze gnostického výkladu - Logos sestupuje ze světa
transcendentního k zemi, který je původní a neposkvrněný, a přináší pravdu. Je
životem, je světlem, které přichází do oblasti mocností temnoty a zvěstuje
radostnou zvěst o Bohu. Je ontologickým prostředníkem mezi Bohem a člověkem,
je prostředníkem poznání a spasení - lidé přijímající Ježíše Krista (poznání) se
stávají dětmi Božími a vymaňují se z temnoty a nevědomosti. Po vykonání svého
poselství se potom Logos navrací zpět k Nús, do pravého světa.
Výrazy jako "Slovo, světlo a tma, poznání, povstání světa, přijetí,
pravda" jsou tradičně gnostické.
Samotné označení "Slovo" pro božskou bytost přicházející na pozemský
svět se objevuje v mnohých mystických gnostických spisech.

Petr Pokorný pro

ilustraci uvádí traktát Poimandrés: "A z toho světla... posvátné Slovo se prostřelo na
onu přirozenost a jasný oheň vytryskl z té vlhké přirozenosti. ... To světlo, to jsem
já, Nús, tvůj Bůh, který je před onou vlhkou přirozeností zjevivší se z temnoty. A
prozářené Slovo zrozené z Nús, to je syn boží."66
K zmíněným výrazům se ještě přidává "plnost", která se objevuje v
následujících verších po prologu: "Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni
milostí za milostí." J (1, 16) a která je tolik typická pro Evangelium pravdy.
Nebeský Ježíš sestupuje z místa Plnosti, Hlubiny Otce aby zjevil pravdu o světě
prázdnoty. Stejně jako v Janově evangeliu se inkarnuje do pozemského světa, aby
se přiblížil lidem a mohl jim zprostředkovat světlo poznání:
"Právě skrze něho osvítil (Otec) ty,
kteří následkem zapomnění přebývali v temnotě."61

66
67

POKORNÝ, Petr, Píseň o perle, Praha: Vyšehrad, 1998. Str. 236 - 237.
KRATOCHVÍL, Zdeněk, Evangelium pravdy, Praha: Herrmann a synové, 1994. Str. 28 (18,17).
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2.

Stopy gnóze v textu evangelia

Myšlenka préexistence světa dobra a absolutní pravdy, která v Janově
evangeliu nabývá nebývalého ohlasu, není nikterak nová, kromě gnóze je vlastní
mnoha dalším směrům té doby. V židovství je zdůrazňována přítomnost věčné boží
moudrosti, v platonismu se mění v představu dokonalého původního světa idejí,
v

odráží se i v díle krále Šalamouna.
V každém případě lze ideu préexistence v Janově evangeliu považovat za
základní osnovu, která je zde umocněna motivem návratu.
Ježíšův původ ze světa světla a původní podstaty je nastíněn v prologu a v
průběhu textu je nadále zdůrazňován.

"To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou

přichází někdo větší, neboť byl dříve než já," potvrzuje Jan Křtitel Ježíšův původ ze
světa nekonečné podstaty ve chvíli, kdy jej poprvé spatřuje u břehu Jordánu J (1,
30). Ježíš přichází jako světlo do odcizeného světa temnoty a sám poukazuje na
rozdíly těchto dvou sfér: "Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já
nejsem z tohoto světa" J (8, 23) a na přetrvávající nepochopení učedníků reaguje
explicitně gnostickým útokem proti stvořiteli hmotného světa: "Proč mou řeč
nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat,
co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není.
Když mluví, nemůže jinak, než lhát, protože je lhář a otec lži" J (8, 43). Narážka na
uvěznění lidí v hmotném světě, platónovsky se tvářícím jako skutečná realita,
otevírá téma možnosti a nemožnosti návratu k pravdě.
V gnostickém pojetí Ježíš jako prostředník přesvědčuje učedníky, aby se
odvážili vystoupit z jeskyně a spatřit krásu světla. Lidé se však brání, bojí se udělat
krok do neznáma, nevěří těm, kteří nahlédli pravé ideje, raději setrvávají ve lži,
která je pohodlná a která zakrývá tužby a špatnost: 68 "Soud pak je v tom, že světlo
přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu, protože jejich skutky byly zlé. Neboť
každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho
skutky nevyšly najevo" J (3, 19 - 20).
Přesto Ježíš přichází v naději, že mnozí jeho učení pochopí. Podle 25. verše
2. kapitoly Ježíš sám dobře věděl, co je v člověku. Podle gnóze je to perla, Boží
jiskra, neboli předporozumění, které člověk dokáže aktivovat, aby pochopil, odkud

68

Platónské podobenství o jeskyni.
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přišel a kam směřuje. Ježíš v Janově evangeliu učedníky k této reflexi nutí: "Co se
narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je Duch. Nediv se, že jsem ti řekl:
Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud
přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha" J (3, 6 - 8). A
zároveň radí, jak se očistit přijetím pravdy: "Kdo činí pravdu, přichází ke světlu,
aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu" J (3, 21).
Společný prvek vyskytující se jak v Janově evangeliu tak v gnózi je
odmítnutí mocenského pojetí království Božího. Za důkaz tohoto tvrzení můžeme
považovat i tu skutečnost, že se Ježíš o království Božím jako takovém nezmiňuje.
Jsou to jeho učedníci, kdo jej tlačí, aby jim zjevil, co je čeká a jaká změna se ve
společnosti stane. V gnózi o odmítnutí majetku a mocenského království čteme v
Logionu 100 Tomášova evangelia:
"Ukázali Ježíšovi zlatou minci
a řekli mu: Císařovi lidé od nás vymáhají daně.
Řekl jim: Dejte císařovi císařovo,
dejte Bohu, co je boží,
, „

, .,
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a co je me, to dejte mne.
Posledním rysem, o kterém se zde chci zmínit, je prezentní eschatologie
Janova evangelia, která nemá v Novém zákoně obdoby. Jak jsme již pojednávali v
kapitole o poselství Janova evangelia, čtvrtý evangelijní text zachovává myšlenku
současné přítomnosti království Božího na zemi. Je otázkou, odkud autor tuto tezi
převzal. Synoptikové totiž rozhodně podobný názor zastávat nemohli. Ani jedna z
jejich teologií nemohla prohlásit, že vytoužený stav se již odehrává, protože viděli
zjevné sociální rozpory světa. Měli zcela odlišnou ideu o stavů světa a vzájemných
lidských vztahů.
Gnóze je, oproti synoptikům, naopak známa svým

individualismem,

kterému neleží na srdci blaho společnosti na zemi. Jde o vytržení duše ze světa, ať
už je sociální či dějinná situace jakákoliv. Zkusme se tedy zamyslet nad logionem
51 Tomášova evangelia, které je považováno za apokryfní:
"Jeho učedníci mu řekli:
Kdy nastane (vzkříšení) mrtvých
a kdy přijde nový svět?
69

POKORNÝ, P., DUS, J.A., Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy /., Praha: Vyšehrad, 2006.
Str. 147. Log. 100.
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Řekl jim: To, co čekáte, přišlo,
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ale vy to nepoznáváte. "
Janovo evangelium se taktéž obrací do nitra každého z učedníků.

Stejně

jako v gnózi se jedná o rozvinutí Božské jiskry a poznání o přítomnosti Božího
71
království v nitru člověka.
3.

Výroky "Já jsem" v Janově evangeliu

Pro Janovo evangelium jsou typické tzv. dlouhé řeči pronášené Ježíšem v 1.
osobě jednotného čísla. Takové zpracování je ojedinělé, protože jakékoli předchozí
pochvalné nebo zjevující proslovy bývají formulovány ve 2. a častěji ve 3. osobě.
Synoptická evangelia taktéž popisují činnost Ježíšovu z vnějšího pohledu a vypráví
o jeho životě a skutcích ve 3. osobě.

Pokud hledáme sebezjevitelské proslovy,

dostáváme se například do egyptské tradice - k zjevení bohyně Isis, které
pravděpodobně vzniká v na přelomu 1. a 2. století, stejně jako čtvrté evangelium:
"Jsem Isis, vládkyně celé země, vychoval mě Hermes a spolu s Hermem
jsem vynalezla písmena svatá i profánní.
Já jsem dala lidem zákony.

...

Já jsem ta, jež pro lidi vynalezla plody.
Já jsem matka krále Hóra.
Já jsem ta, jež vychází ve znamení psa."12
Ondráček rozděluje výroky v Janově evangeliu do několika kategorií.
Jednak jsou to výroky o původu Ježíše Krista, o jeho pobytu na zemi a jeho
přítomnosti, dále výroky o podstatě Ježíše, poté výroky o jeho významu pro svět
a konečně výroky v nichž je klasifikován podle lidských měřítek. 73
Proveďme si nyní rozdělení konkrétních výroků ke zmíněným čtyřem
kategoriím:
1.

Já jsem světlo světa. J (8, 12)

2.

Já jsem Mistr a Pán. J (13, 13)

3.

Já jsem dveře. J (10,7.9)
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76

Já jsem cesta, pravda i život. J (14, 6)
Já jsem vzkříšení a život.
4.

J (11, 25)

Já jsem chléb života. J (6,35.48.51 )
Já jsem vinný kmen. J ( 1 5 , 1 - 5 )
Já jsem dobrý pastýř. J (10, 11.14)

Některé výroky můžeme najít jak u Jana, tak i u synoptiků, zejména ty, v
nichž je Ježíš klasifikován podle lidských měřítek, protože jsou u synoptiků takové
obrazy organizovány v podobenství.
Některé výroky připomínají styl, ve kterém byly napsány gnostické texty. V
Logionu 77 Tomášova evangelia čteme:

"Ježíš řekl:

Já jsem to světlo, které je nade všemi.
Já jsem

veškerenstvo.

Veškerenstvo ze mne vyšlo,
veškerenstvo přišlo ke mně.
Rozštípněte dřevo, já jsem tam,
zvedněte kámen a najdete mne tam."14
Opět narážíme na gnostické výrazy.

Světlo, které je transcendentní k

tomuto světu, stejně jako v J (1, 9 a 8, 12), a skrze které vychází veškerý život: "Já
jsem světlo světa: kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života."

V gnostickém úryvku je Ježíš ztotožněn s Bohem, je nebeskou bytostí,

která je obsažena ve všem, co existuje. Za gnosticky laděné mohou být považovány
výroky o pravdě, cestě a poznání: "Já jsem

ta cesta, pravda

i život.

Nikdo

nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní
ho již znáte, neboť jste ho viděli" J (14, 6 - 7). Jedině skrze poznání Ježíše a jeho
podstaty člověk může poznat Boha a začít cestu návratu k němu.
Stejně tak výraz pravda sehraje zajímavou roli při výslechu Ježíše u Piláta:
"Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví

pravdě.

Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas" J (18, 37) a Pilát se ptá: "Co je pravda?" J
(18, 38) a poté shledává Ježíše nevinným a usiluje propustit jej.
V neposlední řadě pojem dveře nachází svou paralelu v Tomášově
evangeliu propojen s janovsky oblíbeným motivem svatby:
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"Ježíš řekl:
jsou mnozí, kteří stojí přede dveřmi,
ale jen jednotliví
s

/»

vejdou
• 75

do svatební místnosti."

3.3.2.

Argumenty proti gnostickému výkladu

Jak již bylo mnohokrát řečeno, Janovo evangelium je spisem, který vznikal
ve velmi různorodém názorovém prostředí a musel se při svém vzniku vypořádat s
mnoha vlivy.
Stejně tak, jak jsme našli mnohé stopy svědčící o ko-existenci a vzájemném
ovlivnění s gnózi, můžeme najít i důkazy potvrzující pravost Janova evangelia jako
křesťanského spisu, jasně se od gnóze distancujícího.

V této kapitole tedy naznačíme jakým směrem se ubírají úvahy badatelů,
kteří chtějí vliv gnóze na čtvrtý evangelijní text kánonu zpochybnit, nebo alespoň
minimalizovat (např. J. Mánek, P. Pokorný a další).

Pokud se totiž nad

následujícími důkazy zamyslíme podrobněji, zjistíme, že jsou poměrně snadno
zpochybnitelné a mnohdy mají právě i svůj polaritní gnostický výklad.

Předně je to popisování dějinného příběhu Ježíšova života, který sice není
tak zdůrazňován a rozvinut jako u synoptiků, ale přesto má v "evangeliu své pevné
místo, zachycen historicky i geograficky.
Logos, prostředník pravé zvěsti.

Ježíš přichází na svět od Boha jako

Přichází předznamenán Janem Křtitelem, ale i

starozákonními proroky: "Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně,
neboť on psal o mně" J (5, 46). Jeho bytí na zemi se odvíjí v jeho putování mezi
Galilejí a Jeruzalémem v návaznosti na časové rozvržení tvořené židovskými
svátky.
Důležitou postavou, která zachycuje původ Ježíše jako křesťanského Syna
Božího je jeho matka, Marie. Z gnostického hlediska by byl Ježíš pouze vtělenou
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nebeskou bytostí, která nemá závazků v hmotném světě, u Jana však existuje
postava, ke které má niterný vztah a o kterou projevuje starost v hodině své smrti.
Panna Marie není však jedinou bytostí, která má pro Ježíše osobní hodnotu. Je tu
učedník, kterého Ježíš miloval, dále Lazar, Marta a Marie z Betanie, o kterých se
praví, že je měl Ježíš rád (J 11, 3), a postava Marie Magdalské, která se jako první
setkává se zmrtvýchvstalým Kristem.
Obecně řečeno, Ježíšovy vztahy k lidem - k jeho rodině, přátelům a
učedníkům - dokazují Ježíšovu lidskost.

Láska ke světu a přátelům, stejně jako

starost o ně je v naprostém rozporu s gnostickým individualismem.

Celá 15.

kapitola je výrazně protignostická svým sociálním zaměřením a důrazem na lásku k
bližnímu.

Stejně tak jako Ježíš svěřuje svou matku milovanému učedníkovi,

svěřuje i své učedníky Bohu a prosí za ně: "Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli
v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve
mne uvěří' J (17, 19 - 20). Jasným důkazem proti gnózi je pak zejména výrok
popírající gnostický ideál vytržení z pozemského světa: "Neprosím, abys je vzal ze
světa, ale abys je zachoval od zlého" J (17, 15).
I v Janově evangeliu Ježíš koná zázraky, proměňuje vodu ve víno a chodí po
vodě.

Těchto sedm zázraků má jeden společný rys - tyto zázraky jsou totiž

pozemskými činy konanými ve prospěch ostatních.

Gnostický nebeský Ježíš je

zjevovatelem pravdy a světla, křesťanský Ježíš oproti tomu projevuje soucit a snahu
pomoci druhým když uzdravuje syna královského služebníka (J 4, 47 - 53) a poté
chromého (J 5, 6 - 8), když nasytí učedníky v 6. kapitole a uzdravuje slepého (J 9, 1
- 7). Jeho zázraky vrcholí vzkříšením Lazara, které je významným mezníkem v
příběhu o Ježíšově životě předznamenávajícím jeho blízkou smrt.
Gnosticky pojatý návrat Slova do Plnosti Otce je porušen předzvěstí
opětovného shledání Ježíše s učedníky v J (16, 22) a rozkol s gnózi je dovršen
opětovným návratem zmrtvýchvstalého Ježíše Krista na svět.

Jednou z výčitek,

které gnóze vznáší proti křesťanství, je uctívání mrtvého proroka, které Janovo
evangelium nakonec také zachovává:
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"Jeho učedníci mu řekli:
Dvacet čtyři proroci mluvili v Izraeli
a všichni mluvili v tobě.
Řekl jim: Pominuli jste živého
a mluvili jste o mrtvých."16

Gnostický motiv návratu Ježíše k Otci ovšem není podle mého názoru v
Janově evangeliu pouze druhotným vyjádřením. Narozdíl od synoptiků, u kterých
se Ježíš v první řadě obětuje za hříchy světa a umírá na kříži jako Syn Člověka, v
Janově evangeliu, i přes některé náznaky (J 1, 29), jde především o poznání pravdy,
kterou Ježíš zvěstuje a o změnu lidského smýšlení nahlédnutím podstaty, což
podtrhuje gnostický vliv.

i

76

POKORNÝ, P., DUS, J.A., Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy /., Praha: Vyšehrad, 2006.
Str. 122, Log. 52.
80

4.

Učedník, kterého Ježíš miloval a autorství
Janova evangelia
Janovo evangelium užívá ne příliš tradiční prostředek k zdůraznění

autentičnosti svého poselství. U Jana se poprvé setkáváme s postavou učedníka,
kterého Ježíš miloval. Tato postava je opředena mnoha tajemstvími. Na žádném
místě v evangeliu není jmenována a není ani naznačeno, kdo by touto postavou
mohl být.

Existuje celá řada teorií, které zdůvodňují na místě Učedníka např.

Ondřeje, Lazara, Pavla, Jidáše, Jana Zebedea, Jana Marka (Mk), Léviho či Tomáše,
esénského mnicha. Stejně tak jako je mnoho teorií zjišťujících jeho totožnost, je i
mnoho těch, které se snaží určit důvod jeho zařazení, či jeho pravou funkci v
evangelijním textu.
Tom Thatcher ve svém pojednání uvádí tři možnosti
interpretace. 77

Učedníkovy

První variantou, kterou uvádí, je autorovo zařazení symbolické

fiktivní postavy milovaného učedníka, která slouží k potvrzení autentičnosti a
validity evangelijní zvěsti a která je vzorem ideálního křesťana, nebo lépe učedníka a následovníka Ježíše. Tato myšlenka je mezi badateli poměrně rozšířená,
setkáme se s ní například u Rudolfa Bultmanna.
Druhou možností je podle Thatchera vytvoření postavy Učedníka tak, aby
doplňovala druhou hlavní postavu zvěsti, Šimona Petra.

Milovaný učedník má

všechny vlastnosti, které chybí právě Petrovi. Je rozvážný, chová se tiše a uctivě,
vyzná se u velekněžského dvora, a co je nejdůležitější - věří v Ježíše Krista. Vždy
je o krok napřed před Petrem a vždy udělá vše lépe než on.
Poslední variantou je legendární rozvinutí existující osobnosti, která byla
rozhodující postavou v příběhu Ježíše i v prvním století po jeho zmrtvýchvstání a
nanebevzetí. Od druhého století n.l. byl za tuto historickou postavu považován Jan
Zebedeus, který byl i ztotožňován s autorem Janova evangelia.

Podívejme se nyní, co o milovaném učedníkovi víme z textu evangelia.
Jeho postava se objevuje pouze v klíčových částech textu - v důležitých momentech

77

FORTNA, R.T.; THATCHER, T. Jesus in Johannine Tradition. London, 2001. Str. 96.
81

Ježíšova příběhu, kde je vždy zobrazován jako učedník, který má výraznou převahu
nad ostatními, zejména nad Petrem.
Jeho osoba však zůstává zahalena tajemstvím, a to zejména proto, že nám
autor neposkytuje jediný údaj o jeho životě. Narozdíl od ostatních učedníků (Petra,
Nikodéma, a dalších), nevíme o milovaném učedníkovi ani odkud pochází, kde
bydlí, jestli má rodinu, ani jaké se věnoval práci, než se setkal s Ježíšem. Jediný
náznak se objevuje v první kapitole. Milovaný učedník je zřejmě jedním ze dvou,
kteří se jako první přidávají k Ježíšovi - přicházejí k němu od Jana Křtitele v J (1,
35 - 40). Jedním z nich je Ondřej, bratr Šimona Petra, kterého vzápětí také přivádí,
a ten druhý není jmenován. Sice chybí označení "učedník, kterého Ježíš miloval",
to nacházíme až ve 13. kapitole (J 13, 23), ale z kontextu lehce odvodíme, že se
jedná o tuto postavu. Od tohoto okamžiku se o tomto učedníkovi autor evangelia
přímo nevyjadřuje, ale je logické, že je jedním z těch, kteří Ježíše provázejí a kteří
jsou svědky jeho zázračných činů a přesvědčivých promluv.
Milovaný učedník může být považován za jednoho z Dvanácti, neboť se
účastní janovské poslední večeře na rozloučenou.

Zde je poprvé přímo označen

tradičním přídomkem: "Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho
boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: "Zeptej se, o kom to mluví!" Ten učedník se
naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kdo to je?" (J 13, 23 - 25). Neznámému
učedníkovi se podle všeho dostává nevídaných privilegií - sedí při večeři v blízkosti
Ježíše a dokonce má větší autoritu než sám Petr, když je tímto přemlouván, aby se
zeptal na jméno zrádce. Navíc se od této události vyskytuje ve všech důležitých
bodech evangelia.

V J (18, 15 - 16) zjišťujeme, že se pravděpodobně vyzná u

velekněžského dvora, protože jako jediný z Ježíšových následovníků jde společně s
Ježíšem k výslechu u Annáše. Jan přivádí k veleknězovu domu také Petra, aby
opakovaně ukázal Učedníkovu nadřazenost nad tímto tradičně vysoce ceněným
apoštolem u synoptiků.

Petr není vpuštěn do domu velekněze a zůstává před

branami. Není to nikdo jiný, než milovaný učedník, kdo Petrův vstup vyjedná s
vrátnou v J (18, 15 - 16). Tato skutečnost svědčí nejen o vyšším společenském
statusu tohoto učedníka, ale také o jeho známostech s lidmi ve veleknězově domě.
V J (19, 25 - 27) se Učedníkovi opět dostává výjimečného postavení, když
jej pisatel evangelia přivádí pod kříž pouze spolu s několika ženami. Tam na přání
Ježíše přijímá Učedník Ježíšovu matku za svou: "Když Ježíš spatřil matku a vedle ní
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učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu
učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě."
Po tom, co je Ježíš sňat s kříže římskými vojáky, vstupuje do děje zmínka
o dalším záhadném učedníkovi, který byl přítomen nejen ukřižování, ale i uložení
Ježíše do hrobu a o kterém je řečeno, že vydává pravdivé svědectví o této události.
Nevíme, zda se i zde jedná o učedníka, jehož Ježíš miloval, ale je pravděpodobně
jediným svědkem snětí těla, když ostatní zřejmě již odešli.
Překvapivě není tím, kdo objeví prázdný hrob. Marie z Magdaly je tak
druhou důležitou osobou, které je věnováno prvenství v odhalení Ježíšova
zmrtvýchvstání. Učedník je ale mezi prvními, kdo se od ní tuto novinu dozví. Opět
zobrazen jako soupeř Petra, společně s ním běží k prázdnému hrobu, předběhne jej
ale vstupuje až jako druhý: "Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k
hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil" (J 20, 1 - 11).
V této události, i později v dodatkové 21. kapitole evangelia (J 21, 7. 20 24) je tento učedník zobrazován současně s Šimonem Petrem. Pokud čteme mezi
řádky, všimneme si, že v těchto pasážích je patrné jisté napětí mezi těmito dvěma
postavami.

Petr se nezeptá osobně na totožnost zrádce, nedoprovází Ježíše až k

výslechu, ba naopak, třikrát jej zapře na veleknězově dvoře.

Na cestě k hrobu

závodí v běhu s druhým učedníkem a zcela nečekaně se tentokrát stává on prvním,
kdo do hrobu vejde.

Nicméně, vyšší vnímání a uvěření, je naopak vloženo v

postavu Učedníkovu. O. A. Funda považuje Petra a Jana za představitele dvou v
budoucnosti oddělených tradic - tradice východní, pravoslavné a západní, katolické
církve: "Tím, kdo uvěřil, tím více duchovním učedníkem je pro Janovo
ten druhý, Ježíšem milovaný učedník, údajně Jan - zakladatel tradice
Východu, i když respektuje nárok západního křesťanství na Petrův

evangelium
křesťanského

primát"1*

V poslední kapitole pak napětí vrcholí a Petr se musí zeptat Ježíše, jakou
roli pro něj učedník hraje: "Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: "Pane, co bude s
ním?" Ježíš mu řekl: "Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty
mne následuj!" (J 21, 21 - 22).
Poznámky ke vztahu Petra a milovaného učedníka jsem našla v knize J.S.
Eriugeny (nutno podotknout, že Eriugena považuje postavu milovaného učeníka za
totožnou s autorem evangelia, Janem). Eriugena se zbývá vztahem víry a intelektu
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a na tomto základě interpretuje obě postavy. Jana považuje za vzor dokonalého
nahlédnutí Božských tajemství. Jan je rychlejší v závodě k Ježíšově hrobu, avšak
nechává vstoupit Petra jako prvního.
kontemplace a vědění.

Petr je člověkem víry a činu, Jan vzorem

Petr jako víra vstupuje první a připravuje tak přístup
•

70

nahlédnutí intelektu - jestliže neuvěříte, nepochopíte.

Proto jsou také slova o

spatření a uvěření vložena do úst Učedníkovi, protože tomu je podle Eriugeny
zprostředkován náhled do nejhlubší Pravdy, neboť je tento učedník gnosticky
senzitivní.
Ať přijmeme Eriugenovo hodnocení situace, či nikoliv, v každém případě
musíme vzít v úvahu, že Petr a Učedník jsou postavami rozdílného pojetí. Petrovi
je dána moc starat se o ovečky Pastýřovy, a tak může být považován za základní
postavu křesťanské církve, Učedník se naproti tomu stává garantem zvěsti evangelia
a Ježíšova učení.
V souvislosti s postavou učedníka, kterého Ježíš miloval, můžeme
uvažovat o autorství Janova evangelia. Pokud je totiž Učedník ručitelem zvěsti o
učení, může být i samotným autorem Janova evangelia, jak je to naznačeno v (J 21,
24): "To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a
my víme, že jeho svědectví je pravdivé."

Proti tomuto úryvku ale stojí text v J (19,

35), který taktéž dosvědčuje existenci očitého svědka popravy a uložení Ježíšova
těla. To ale neznamená, že když tento události viděl, že je také zapsal.
Další problém s tajemným učedníkem je v jeho trojím popisu. Jednak v
evangeliu vystupuje nejmenovaný učedník (J 1, 35 - 40), odlišně je líčen jiný
učedník (J 18, 15 - 16; 20, 3 a 8) a zase jinak milovaný učedník (na šesti místech,
např. 20, 2).

Tradičně byl za autora Janova evangelia považován Jan, jeden z apoštolů,
syn Zebedeův.

Toto ztotožnění pisatele s Janem bylo uznávané od 2. až po 19.

století. V dnešní době se uvažuje o dalších variantách autorství a Jan bývá mnohdy
dokonce vyloučen. Nejčastěji se však zkoumá postavení Učedníka a jeho kvality v
rámci ostatních následovníků. Učedník byl pravděpodobně významnou teologickou
osobností z Jeruzaléma, což jednak dokazuje část (J 18, 15), kde má tento člověk
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právo vejít společně s Kristem na nádvoří veleknězova domu. Také jazyk a skladba
evangelia poukazuje na pisatele schopného vysoké pokročilé teologie.
Navíc novodobý výzkum poukazuje na delší proces vznikání evangelia,
jsou dokázány úseky přizpůsobené redakcí - dokážeme určit, které byly verše
přesunuty a které byly dodatečně přidány.
Předpokládejme nyní, že by milovaný učedník byl historickou postavou,
která se bezprostředně účastnila událostí Ježíšova vystupování a že tato postava
byla i oním autorem, který vše zapsal. Podívejme se na dvě vybrané osoby, kterým
je autorství Janova evangelia v současné sobě připisováno a pokusme se pro každou
z nich argumentovat. První variantou je zachování jména autora podle ustáleného
názvu samotného evangelia, kdy by za pisatele tohoto spisu byl považován Jan.

4.1. Jan
Jedním z historiků, který je přesvědčen o nároku učedníka Jana být
považován za evangelistu, je Eusebius.

První zmínka, kterou mu věnuje nás

směřuje do doby pronásledování za císaře Domitiana: "Při tomto

pronásledování,

jak se vypráví, byl apoštol a evangelista Jan, který tehdy ještě žil, kvůli svému
svědectví

Božímu Slovu odsouzen k nucenému pobytu na ostrově Pathmos" (Eus.

III, 18). Jako svědky Janova působení Eusebius uvádí hlavně Eirénaia a Klémenta
Alexandrijského.

Hodnota Eusebiova odkazu spočívá zejména v tom, že nám

zprostředkovává slova autorů, jejichž díla se do dnešních dní nedochovala
(například Papia a Heggesipa). Na straně druhé však také používá i mnohé známé
autory, aby podepřel pravost svého vyprávění.

Proto u něj můžeme číst také

Eirénaiovy zprávy o raných učednících. V Eirénaiově textu se přímo píše také o
Janovi: "Poté (po napsání ostatních

evangelií)

Jan, apoštol Pána, který také

spočíval na jeho prsou, vydal své evangelium, když pobýval v Efezu v Asii."*0
Také Polycrates, biskup efezské obce, píše ve svém dopise římskému
biskupovi Viktorovi o smrti Jana a nazývá ho v něm tím, kdo "spočíval na prsou
Pána", čímž ho dává do souvislosti s janovským milovaným učedníkem a současně
s pisatelem, svědkem víry: "Vždyť v Asii odpočívají velká světla, která vstanou z
80
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mrtvých při posledním dnu při příchodu Pána. V tento den přijde z nebe Pán ve
slávě a vyhledá všechny svaté. ... Stejně i Jana, který spočíval na prsou Pána a jako
kněz Pána nosil čelenku (to petalon) a byl svědkem i učitelem víry. Tento leží
pohřben v Efezu" (Eus. III, 32).
Apoštolu Janovi věnuje Eusebius dokonce celou kapitolu svého díla (Eus.
III, 24), ve které se dozvídáme o místě jeho působení - tedy na ostrově Pathmos a
poté v Efezu, což se shoduje s všeobecným poznáním o Janovi. Autor nám také
popisuje, že prvním evangelistou byl Matouš a teprve poté Marek, Lukáš a nakonec
Jan.

Objevuje se však překvapivě i poznámka, že jediní praví pisatelé byli jen

Matouš a Jan: "Ze všech učedníků Pána zanechali nám písemnou památku

jen

Matouš a Jan" (Eus. III, 25). Navíc najdeme u Eusebia citát, který se shoduje s
potvrzením pravdivosti zprávy v Janově evangeliu (J 21, 24), což jistě opět
nasvědčuje tomu, že Eusebius považoval za autora právě Jana: "Nyní chceme uvést i
spisy tohoto apoštola, o jejichž pravosti nikdo nepochybuje" (Eus. III, 24 - 25).
Je to právě Eusebius, od koho víme, že byla všechna tři předchozí
evangelia přinesena k Janovi, aby je posoudil.

On je přečetl a shledal, že jsou

všechna pravdivá, ale rozhodl se doplnit vylíčení činů Ježíše, které učinil v první
době své učitelské činnosti, tj. před uvězněním Jana Křtitele, protože ostatní spisy
se soustřeďují spíše na dobu po tomto incidentu. Historik také naznačuje, že Jana
přesvědčili jeho žáci, aby tyto události přidal.
Ovšem existuje také svědectví nanejvýš autentické.
Polykarpa, biskupa ze Smyrny.

To nacházíme u

V Eusebiově textu nalezneme podrobný popis

Polykarpovy mučednické smrti v římském amfiteátru roku 156 n.l., kde zemřel ve
věku osmdesáti šesti let (Eus. IV, 23). Narodil se tedy kolem roku 70 n.l. Ve svém
listu sboru ve Filomeliu píše, že jako mladý viděl v Malé Asii apoštola Jana. 81 Dá se
tedy předpokládat, že apoštol Jan Zebedeus opravdu působil v Efezu.

Problém v Janově autorství spočívá také v nejasnosti jeho jména.

Toho

času totiž působili mezi učedníky a pozdějšími následovníky alespoň tři muži toho
jména. Prvním z nich je Jan, syn Zebedeův, kterého zmiňují na významném místě
mezi třemi nejoblíbenějšími Ježíšovými apoštoly synoptická evangelia a bývá také
častým aktérem ve Skutcích apoštolských.
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evangeliu neobjevuje ani na jednom místě (pokud nepočítáme 21. dodatkovou
kapitolu, která byla pravděpodobně přidána pozdějším redaktorem), může tedy
oblíbený synoptický učedník účinně splývat s milovaným učedníkem z Janova
textu.

Proti jeho osobě ovšem hovoří vysoká teologická a literární úroveň

evangelia, jehož napsání by zřejmě chlapec z chudého venkovského prostředí nebyl
schopen.

Taktéž kontakty milovaného učedníka ve veleknězově domě svědčí o

vyšším společenském postavení tohoto muže.
Druhou postavou je Jan Marek, který bývá ztotožňován s nejmenovaným
učedníkem z J (1, 35). Podle Sk (12, 12) bydlel v Jeruzalémě a měl také příbuzné
mezi kněžími (byl bratrancem Barnabáše, rodina byla z rodu Levitů), čímž by se
vysvětlovala známost milovaného učedníka u dvora velekněze.
Od Eusebia se o něm dozvídáme, že byl průvodcem Šimona Petra a po
jeho smrti byl prvním z těch, které lidé prosili, aby dali ústnímu tradování božského
slova písemnou podobu: "A neustali ve svých prosbách, dokud jej k tomu nepohnuli.
Tak dali podnět k písemnému

evangeliu, které se nazývá podle Marka. Když. se

apoštol osvícen Duchem svatým prý o tom dozvěděl, měl radost z horlivosti lidí a
knihu schválil, aby byla čtena v církevních obcích." (Eus. II, 15)
Pokud uvážíme, že byl tento Marek autorem Markova evangelia, vyřešili
bychom problém s literární zdatností autora Janova evangelia, ovšem proč by jeden
člověk psal dvě zvěsti o příchodu Ježíše, které se od sebe tolik obsahově i
stylisticky liší?
Posledním Janem, kterého zmiňuje Papias, přítel biskupa Polykarpa ze
Smyrny, je Jan Presbyter: "Nelituji, že jsem ti vysvětlil a tím i potvrdil
toho, co jsem od starších (presbyterois) jasně poznal a dobře si

pravdu

zapamatoval.

Neposlouchal jsem jako mnozí ty, co mnoho mluví, ale ty, kteří učili pravdu. Rovněž
jsem se nepřidržoval těch, kteří přinášeli cizí učení, nýbrž těch, kteří od samého
Pána přinášeli pravé učení. Setkal-li jsem se s někým, který se stýkal se staršími,
podrobně jsem se vyptával, co říkali apoštolově: Co řekl Ondřej, co Petr, co Filip,
Tomáš či Jakub, Jan nebo Matouš či jiný z učedníků Pána, co kázali učedníci Pána
Aristion a presbyter Jan" (Eus. III, 40), píše v předmluvě ke svým knihám (jeho
dílo o pěti částech, Výklad Kristových výroků, se nám však nedochovalo). V tomto
úvodu se jasně distancuje od heretických směrů a jakýchkoli jiných vykladačů
Písma a prohlašuje, že následuje původní tradici. Zmiňuje nejen původní apoštoly,
se kterými se již osobně nesetkal, ale i druhou apoštolskou vlnu. Jan presbyter
87

proto bude zřejmě apoštolovým následovníkem, kterému jsou připisovány pozdější
spisy - 2. a 3. list Janův a možná i kniha Zjevení Janovo, nikoliv však Janovo
evangelium.

4.2. Marie Magdalská
Existuje verze, která autorství Janova evangelia přisuzuje ženě, Marii z
Magdaly.

Tato verze vychází mimo jiné z předpokladu, že byly na evangeliu

provedeny značné opravy tak, aby byl text přijatelný pro hlavní proud ortodoxní
petrovské církve. Ramon Jusino ve svém článku rozebírá tři stádia vývoje Janova
evangelia. Píše, že počáteční text byl napsán skutečně učedníkem, kterého Ježíš
miloval, a to v letech padesátých až osmdesátých. Tím Učedníkem byla Marie z
Magdaly, známá jako společnice Ježíše, jeho ženský apoštol a první svědek
zmrtvýchvstání Pána. V druhém období (80 - 90 n.l.) již existuje verze evangelia a
Marie je tou dobou zřejmě již po smrti.

V této době dochází ke schizmatu a

původní společenství se rozpadá na tzv. apoštolské křesťany, kteří se soustředí na
katechezi a vytváření církevních institucí, a na druhé straně vzniká větev heretická,
kde se christologie přiklání spíše k doketismu, montanismu a gnosticismu.

Ve

třetím období (90 - 100 n.l.) tak vlivem odloučení vzniká závěrečná forma
evangelia, která je dílem ortodoxní části věřících, a proto se vytrácí zmínka o
ženské rozhodující pozici, evangelium je přizpůsobeno potřebám a zvykům
prozatímní církevní tradice. 82 Odtud zjevně pramení jedno z možných vysvětlení,
proč je identita Učedníka skryta.
Teorie upřednostňující roli Marie Magdaleny jsou postaveny na textovém
rozboru Janova evangelia.

Soustředí se na místa, kde je milovaný učedník

zmiňován, a na to, co o Učedníkovi z evangelia víme a zároveň navazují na
apokryfní texty z Nag Hammadí (Moudrost Ježíše Krista, Pistis Sofia, ale zejména
Mariino a Filipovo evangelium).
Marie Magdalena vystupuje v těchto pracích jako jeden z apoštolů a má
dokonce i prominentní roli. Je člověkem, který jako jediný pochopí plnost Ježíšova
poselství a má úkol sdělit tyto specifické informace ostatním apoštolům. V této
práci jsme se již zabývali postavením Marie Magdalské v synoptických evangeliích,
82
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u Jana, i v některých ze zmíněných gnostických textů, 83 nyní se však zaměříme na
charakteristiku její postavy z pohledu toho, co víme o milovaném učedníkovi.

Nejdůležitějším textem z hlediska posuzování Marie Magdaleny jako
jednoho z hlavních následovníků Ježíše Krista, který mohl být autorem poslední
evangelijní zvěsti o jeho působení na zemi, je apokryfní Mariino evangelium.
Tento gnostický text interpretuje Ježíšovo učení jako hledání cesty k vnitřní
moudrosti a Marie je zobrazována jako ta, která tohoto pokroku je schopna
dosáhnout, narozdíl od ostatních učedníků, zejména apoštola Petra. Stejně jako v
novozákonních evangeliích apoštolově Ježíšovi nerozumí a dokonce se otevřeně
bojí, že zemřou stejně tak jako Ježíš, když budou hlásat zjevenou pravdu.
Z dochovaných zlomků textu Mariina evangelia víme, že se Ježíš, podobně
jako u Jana, loučí s učedníky v soukromí, mimo veřejné vystupování. Poté odchází
a oni se rmoutí. Tu vystupuje Marie, zjevně jedna z nich, z Dvanácti, stejně tak
jako milovaný učedník, a uklidňuje jejich bědování:
"Tehdy Marie povstala, pozdravila je všechny,
a pravila svým bratřím: "Neplačte a nermuťte se, ani nepochybujte vždyť celá jeho milost bude s vámi a ochrání vás.
Spíše však chvalme jeho velikost, že nás připravil
a učinil nás lidmi,"84
Evangelium tu naznačuje, že Marie zastává nejen význačné postavení mezi
ženami, ale i mezi apoštoly, protože jednak chápe pravou podstatu Ježíšovy nauky a
jednak existují záležitosti, které Marii Ježíš zjevil o samotě a ona je potom
Ježíšovým prostředníkem mezi učedníky:
"Pravil Petr Marii: "Sestro,
víme, že tě Spasitel miloval
nad ostatní ženy.
Pověz nám Spasitelova slova, která si pamatuješ,
ta, která znáš amy ne, ani jsme je neslyšeliZ"85
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Určitý náznak zjevení soukromé řeči Ježíšovy najdeme i v Janově evangeliu:
"Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi
řekl" v J (20, 18). Autor evangelia ji však umlčí, nenechá ji říci, co jí Ježíš svěřil a
pokračuje popisem přípravy učedníků na Ježíšovo zjevení za zavřenými dveřmi.
Gnostická Marie naproti tomu na Petrovu výzvu začne učedníkům odhalovat
principy cesty duše k Pravdě. Vysvětluje důležitost poznání, tedy nazírání pravdy
skrze mysl a potom tři části textu chybí. V další dochované části se otevírá jakýsi
mýtus objasňující překážky na cestě duše k Pravdě, jimiž jsou tři mocnosti,
temnota, žádostivost a nevědomost.

Marie tu tedy učedníkům zjevuje základy

gnostické nauky o odcizení duše člověka Pravdě.

Karen L. King ve svém díle tvrdí, že se jak Mariino, tak Janovo evangelium
snaží připravit a sjednotit apoštoly k příští společné práci, přičemž hlavní postavou,
která učedníky povzbuzuje a motivuje je Ježíš u Jana, zatímco v Mariině evangeliu
tato role připadá Marii Magdalské, přičemž Ježíš připravuje učedníky za svého
života, zatímco Marie teprve po jeho smrti. Janovo evangelium poté snižuje roli
Marie tím, že zařazuje Mariino váhání o identitě Ježíše, když si jej splete se
zahradníkem, čímž tento text podřizuje Marii jiné autoritě, a to zřejmě Petrovi, jako
zakladateli budoucí křesťanské obce. 86
Právě tento vztah Marie a Petra v Janově evangeliu, na který naráží Karen
King, výrazně podporuje naši tezi o její postavě jako totožné s milovaným
učedníkem. Petr je totiž v Janovi v přímém konfliktu s Učedníkem, stejně jako
gnostický Petr je v přímém konfliktu s Marií Magdalskou.
Zde Petr odmítá přijmout nové aspekty učení, které byly sděleny v
soukromí a navíc ženě: "Cožpak mluvil se ženou tajně bez nás a ne veřejně?
Máme se sami obrátit a všichni poslouchat ji?
Vybral si spíše ji než nás ?"87
Tento úryvek připomíná tu část Janova evangelia, kde se Petr diví, že je
milovaný učedník následuje, v J (21, 20 - 24).
O konfliktech Marie a Petra se zmiňuje i Tomášovo evangelium, které nám
vzápětí jako jediné vysvětluje i důvod Petrova podceňování Marie:
86
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"Šimon Petr jim řekl:
Ať Marie od nás odejde,
neboť ženy nejsou hodny života.
Ježíš řekl: "Dávejte pozor! Povedu ji,
abych ji udělal mužnou,
aby se stala živým duchem,
mužným podobně jako vy.
Říkám vám:
Každá žena, která se učiní mužnou,
vejde do království nebes."**'
Pro rané dějiny je typické, že žena je symbolem pro materialismus a muž je
oproti tomu symbolem ducha a rituální transformace. Na základě zvěsti Mariina
evangelia se nám zdá, že pro Ježíše Krista splývají lidské rozdíly, nezáleží na
pohlaví, ale na zaměření a spirituální pozici, ovšem Tomášovo evangelium
gnostické pojetí žen uvádí na pravou míru.
mužnými,

Mluví o mužnosti a učinění žen

protože existuje jasná hierarchie živých bytostí, se kterou tu autor

operuje. Žena je podle ní nedokonalým mužem, stojícím na nižší vývojové příčce
než muž, a proto není možné, aby jí byla přiznána autorita milovaného učedníka.
Petr Marií pohrdá, protože patří ke slabšímu pohlaví, ale Ježíš v ní přesto
vidí člověka, který stejně jako Petr a ostatní muži dosáhne spásy. Po tom, co se
ženy stanou dokonalými, tj. mužnými, mohou vstoupit do duchovních sfér a stát se
Živým duchem.

To je možná důvodem, proč zůstala identita Marie Magdalské v

gnózi zachována, zatímco v Novém zákoně je potlačena .a podřízena Petrovi.
Zatímco v Mariině evangeliu Marii zachrání Lévi, svým pochopením její
dokonalosti, autor Janova evangelia nedovolí Marii ani promluvit k učedníkům a
ona mizí ze scény stejně tak, jako se na ní objevila.

Prohlašujeme, že text Janova evangelia nevylučuje, že

milovaným

učedníkem mohla být žena! Z první kapitoly totiž o něm nevíme nic, ani odkud
přišel a jak se jmenoval. Je tedy nezbytně nutné vykládat evangelistovo označení
"učedník" jako pojem pro výhradně mužského následovníka? Janovo evangelium
ženy jako následovnice nezmiňuje až příliš nápadně - synoptikové totiž otevřeně
88
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píší, že s Ježíšem chodily také ženy a Lukáš jako jednu ze tří jmenuje právě Marii
Magdalénu (Lk 8, 2 - 3). Janovské ženy hrají sice důležitou roli v pochopení pravé
Ježíšovy zvěsti, ale evangelista se zdráhá přivésti je blíže k Ježíšovi.
První Ježíšovi učedníci mohli tedy být Marie z Magdaly a Ondřej, stejně tak
jako by bylo jistě logičtější, aby milovaným učedníkem, který se při večeři naklonil
těsně k Ježíšovi a zeptal se na identitu zrádce, byla také žena (J 13, 25). Připusťme
také, že Leonardo da Vinci, který byl umělcem, ale stejně tak i vědcem a
badatelem, mohl svým obrazem Poslední večeře Páně přinést hodnotné historické
informace. 89
Stejně tak to mohla být Marie, majetná židovka z galilejské Magdaly, která
finančně podporovala Ježíše (Lk 8, 3) 90 , kdo byl znám veleknězi a mohla to být
právě tato žena, kdo domluvil Petrův vstup s jinou ženou - s vrátnou.
Marie Magdalská je u Jana poprvé zmíněna pod křížem, a to bez jakéhokoli
představení její osoby, což také může svědčit o jejím dřívějším působení v této
evangelijní zvěsti. Navíc je tu postavena vedle Ježíšovy matky, čímž se zvyšuje její
důležitost.

Zvláštní zmínka o milovaném učedníkovi tu literárně naznačuje, že

tímto učedníkem je jedna z žen, které byly vyjmenovány v předchozím verši: "U
Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie
Magdalská.

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl

matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" v J (19, 25 - 26). Přesto, že je tu zachován mužský
rod, není zmíněn jediný muž, který by s ženami přišel k hrobu, právě proto
uvažujeme o ztotožnění učedníka s jednou ze tří jmenovaných žen. Tato pasáž je
dvojitým vrcholem evangelia.

Jednak tu vrcholí Ježíšův úkol jako prostředníka

pravé zvěsti, naplnění Písma a dokončení Ježíšova spásného díla, a jednak vrcholí
příběh nejlepšího, věřícího, milovaného učedníka, jehož identita je téměř odhalena.
Nicméně, tato verze je zpochybněna následujícími událostmi, ve kterých
vystupují postavy Marie z Magdaly, Učedníka a Petra všechny zároveň ve stejných
scénách (J 20, 2 - 11). Tyto verše jistě přispěly pro ztotožnění Učedníka s Janem
Zebedeem, tak jak jsme ho popisovali výše. My však předpokládáme, že se v této
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kapitole autor evangelia rozhodl opět přizpůsobit svůj spis ortodoxní křesťanské
obci a identitu Učedníka znovu zastřel.

Ovšem i přes tuto skutečnost, ponechal

Marii z Magdaly její prvenství v objevení prázdného hrobu a ve spatření Krista a
ponechal také velkou důležitost dalším ženám.

Ještě zbývá zhodnotit nárok Marie z Magdaly jako autorky Janova
evangelia. Stejně jako o milovaném učedníkovi, víme o Marii jen málo.91
nevěstkou

a ženou

posedlou

zlými

duchy pocházející z města

zobrazovaného ve Starém zákoně jako město neřesti?

Byla

Magdaly,

Nebo byla zámožnou

židovskou ženou žijící v rušném helenizujícím městě Magdale, ve kterém byly
podle Josepha Flavia dva obilné trhy, akvadukt zásobující obyvatele pitnou vodou,
řecké divadlo a hipodrom? 92 Pokud bychom se přiklonili k této variantě, přiblížili
bychom se jistě gnostickému obrazu Marie z Magdaly jako učednice Páně, která
klade zasvěcené otázky a všemu rozumí a vysvětlili bychom také schopnost autora
napsat teologicky vyspělý text v řeckém jazyce.
"Historická

Marie z Magdaly

Ježíše, vizionářkou a hlavním

byla významnou

židovskou

následovnicí

apoštolem."93

91
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Slovo na závěr

V úvodu ke své práci jsem zmínila, že nejsem věřící křesťankou a
považovala jsem tuto skutečnost za velkou výhodu v možnosti pojmout ústřední
téma bez věroučné předpojatosti. V průběhu práce se však ukázalo, že se jedná
spíše o nevýhodu.

Musím přiznat, že drtivou většinu pramenných

textů,

apokryfních evangelií, ale bohužel i spisů Starého a Nového zákona, jsem
podrobněji a seriózně zkoumala poprvé. Proto bylo nesmírně náročné, ale i velmi
přínosné, podrobit svou obecnou povědomost o obsahu Písma komparaci se
skutečnými ověřitelnými a textově evidentními událostmi jeho zvěsti.

Ve své práci jsem se věnovala specifikaci Janova evangelia z hlediska jeho
prezentní eschatologie i jeho výrazného zobrazení Ježíše Krista jako Logu
sestupujícího na zem s cílem zprostředkovat Boží pravdu.

Podpořila jsem jeho

unikátní a nezávislé postavení v rámci čtyř novozákonních evangelií nalezením řady
prvků, které synoptici neznají a které odkazují buď na jiný zdroj (například na
údajnou sbírku Ježíšových výroků, která se označuje jako Q, Quelle), nebo na
autentickou zkušenost pisatele.
Ve třetí kapitole jsem se věnovala představení gnóze jako filozoficko teologického směru posledních století před Kristem a prvních století našeho
letopočtu, přičemž jsem zdůraznila důležitost gnostických textů z Nag Hammadí.
Následně jsem provedla komparaci gnóze s textem Janova evangelia.
Oproti klasickému pohledu novozákonních badatelů (například J. Mánka, či
P. Pokorného), kteří se přiklání k tomu, že přes mnohé podobnosti jazykový projev
a eschatologie Janova evangelia a

gnostických textů spíše vychází ze stejného

kulturního prostředí s vysokými nároky na synkretismus mnohostranných vlivů, než
že by jeden směr přímo vycházel z toho druhého, nebo na ten druhý navazoval,
přidávám se spíše na stranu heterodoxnějších myslitelů (např. R. Bultmanna) a na
základě svého vlastního zkoumání přiznávám skutečný vliv gnóze na obsah
janovské teologie i literárního zpracování.
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Otázka po skutečném autorovi evangelia, kterou se zabývám v poslední
kapitole své práce, zůstane pravděpodobně ještě dlouho otevřená. Teorií existuje
celá řada, badatelé zkoumají dosavadní nalezené texty a čekají, až spatří světlo
světa nějaký rozhodující dokument, který by objasnil všechny dohady.
Ve své práci jsem zhodnotila autorský nárok Jana Zebedea, ale jednoznačně
jsem se přiklonila k teorii považující za autora

a současně za záhadného

milovaného učedníka, který se vyskytuje pouze v Janově evangeliu, Marii
Magdalskou. Učinila jsem tak jednak proto, že skutečně považuji postavu Marie z
Magdaly za klíčovou v Ježíšově spásném příběhu, a jednak proto, že jsem cítila
nutnost vyjádřit se k novodobým pokusům sblížit Máří Magdalenu s Ježíšem
poněkud intimněji, jako jeho manželku.

Takové pokusy jsou však podle mého

názoru více než přehnané a z velké části vykonstruované za účelem senzace.

Závěrem

bych

chtěla

podotknout,

že

text

diplomové

práce,

který

předkládám, je výsledkem mé tříleté práce při zkoumání Janova evangelia, dalších
textů Nového zákona a jejich vztahů a zejména při hledání dostupných informací o
gnózi. Tři roky jsou snad dostatečně dlouhou dobou pro nahlédnutí do tématu a
jeho pochopení, nikoli však pro jeho dokonalou znalost. Každý z problémů, které
nastiňuji, by poskytl téma pro celou diplomovou práci.
Věřím však, že se mi podařilo beze zbytku splnit můj počáteční záměr, totiž
představit Janovo evangelium jako samostatný spis a zhodnotit jej v kontextu
novozákonních synoptických spisů a gnóze.
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