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ÚVOD
Cílem  této  práce  je  interpretovat  dva  vybrané  příběhy  z Markova  evangelia 

pomocí hlubinně psychologické metody podle E. Drewermanna.  Prostřednictvím této 

interpretace pak ukázat na její legitimnost a schopnost oslovit současného člověka.

Ke splnění  tohoto  cíle  budu postupovat  tak,  že  se  zaměřím na  problematiku 

výkladu Písma v církvi a na vhodné či nevhodné metody výkladu Písma. Zmíním také 

historii  výkladu  Písma  pomocí  historicko-kritické  metody.  Poté  podrobněji  popíšu 

hlubinně  psychologickou  metodu  a  její  základní  postupy  podle  E.  Drewermanna 

a A. Grüna. Další kapitolou bude vztah teologické etiky k biblické exegezi, kterou se 

pokusím představit aktuální závaznost Písma a jeho morální nárok na člověka i v dnešní 

době.  Krátce  se  zmíním o  autorovi  hlubinně  psychologických  textů  výkladu  Písma 

E. Drewermannovi. V neposlední řadě proberu kontext Markova evangelia v souvislosti 

s danými příběhy.

V interpretaci samotných příběhů budu čerpat výhradně z díla E. Drewermanna 

a  jeho hlubinně psychologické  interpretace Markova evangelia.  Příběhy též doplním 

krátkým shrnutím.

V závěru práce uvedu rozhovor se ženou, který poukazuje na aktuální působení 

evangelia  v životním  příběhu  člověka  i  v dnešní  době  a  pokusím  se  poukázat  i  na 

souvislost s pastorační sociální prací.
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1. Výklad Písma v církvi
V následujících  odstavcích  představím  používané  schválené  metody  výkladu 

Písma v církvi, jak s nimi seznamuje Magisterium církve v římskokatolické perspektivě. 

Uvedu  popis  historicko-kritické  metody,  která  je  nepochybně  jedním ze  základních 

kroků  k porozumění  historickým  textům,  a  tedy  i  Písmu.  I  sám  E.  Drewermann, 

zastánce  metody  hlubinně  psychologické,  uvádí  před  svůj  výklad  krátce  historicko-

kritické otázky a výsledky. Uznávám proto za vhodné se o této metodě stručně zmínit. 

Je  totiž  postavena  nikoli  do  sporu,  ale  v  souvislosti  s ostatními  metodami  výkladu 

Písma.

Výklad  biblických  textů  vyvolává  i  dnes  živý  zájem  a  významné  diskuse. 

V posledních letech nabyly tyto diskuse nových rozměrů a Bible má zásadní význam 

pro  křesťanskou  víru,  pro  život  církve  a  vztahy  mezi  křesťany  a  věřícími  jiných 

náboženství.

Problém výkladu Bible není moderní vynález, jak by někdo mohl tvrdit. Sama 

Bible  svědčí  o tom, že její  výklad působí těžkosti.  Problém je tedy velmi starý,  ale 

postupem doby nabyl na závažnosti,  a aby dnešní čtenář pronikl k dějům a výrokům 

Bible, musí se přenést téměř o dvacet nebo třicet století nazpět, což působí obtíže. Navíc 

jsou otázky výkladu v moderní  době složitější,  a to vlivem pokroku, jakého dosáhly 

humanitní  vědy.  Byly  vypracovány  vědecké  metody  pro  studium  antických  textů. 

Do jaké míry lze tyto metody považovat za vhodné pro výklad Písma svatého?1

Pozitivní  vývoj,  vyznačující  se  celou  řadou papežských dokumentů,  počínaje 

encyklikou  Providentissimus  Deus Lva  XIII.2 až  k encyklice  Divino  afflante  Spiritu 

Pia XII,3 byl stvrzen prohlášením Papežské biblické komise  Sancta Mater Ecclesia4 a 

především věroučnou konstitucí 2. vatikánského koncilu Dei Verbum.5

Plodnost  tohoto  konstruktivního  postoje  je  nepopiratelná.  Biblická  studia 

dospěla k výraznému rozvoji a jejich vědecká hodnota je mezi vědci i mezi věřícími 

stále  více  uznávána.  Značně  se  tím usnadnil  ekumenický  dialog.  Prohloubil  se  vliv 

Bible  na  teologii  a  přispěl  k teologické  obnově.  Vzrostl  zájem  křesťanů  o  Blibli 

a posloužil pokroku křesťanského života. Ti, kteří získali v této oblasti seriózní formaci, 

1 Výklad Bible v církvi. s. 27.
2 18. listopadu 1893
3 30. září 1943
4 21. dubna 1964
5 18. listopadu 1965
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považují  už  za  nemožné  vrátit  se  ke  stavu  předkritického  výkladu,  který  právem 

pokládají za nedostatečný.

Avšak v téže době, kdy se již v exegezi běžně používala nejrozšířenější vědecká 

metoda, „historicko-kritická“, byla tato metoda zpochybněna. Jednak nástupem jiných 

metod a přístupů v samotném vědeckém světě, jednak kritikami mnoha věřících, kteří ji 

považovali z hlediska víry za chybnou. Historicko-kritické metodě, která se zaměřuje, 

jak už její  název naznačuje,  zvláště  na historický vývoj  textů nebo tradic  v průběhu 

času,  tedy  diachronii,  konkurují  dnes  metody,  založené  na  synchronním  pochopení 

textů,  ať  už  ve  vztahu  k jejich  jazyku,  skladbě,  vyprávěcí  osnově  či  jejich  snaze 

přesvědčit. Diachronní metody, pokoušející se rekonstruovat minulost, jsou kromě toho 

v mnoha  případech  nahrazovány  tendencí  zkoumat  tyto  texty  tak,  že  je  uvádějí  do 

nynější  doby,  a to do řádu vědy filosofické,  psychoanalytické  nebo politické.  Tento 

pluralismus  metod  a  přístupů  někdo hodnotí  jako  známku  bohatství,  kdežto  na  jiné 

působí dojmem velkého zmatku.6

Proto  se  považuje  za  nutné  nahradit  trpělivou  práci  vědecké  exegeze 

jednoduššími  přístupy,  např.  nějakou praxí  synchronní  četby,  která  je  pokládána  za 

dostačující,  nebo  se  dokonce  upouští  od  veškerého  studia  a  doporučuje  se  tzv. 

„duchovní“  četba  Bible,  čímž  se  myslí  četba,  která  je  vedena  pouze  osobním 

subjektivním vnuknutím.

Jde  tedy  o  to,  zvážit  různé  aspekty  současné  situace  v oblasti  biblického 

výkladu,  věnovat  pozornost  kritikám,  stížnostem  i  aspiracím,  které  v tomto  ohledu 

zaznívají, ocenit možnosti otevřené novými metodami a přístupy, a konečně pokusit se 

o upřesnění orientace, která nejlépe odpovídá poslání exegeze.7

Historicko-kritická  metoda  je  pro  vědecké  zkoumání  smyslu  starých  textů 

nepostradatelná. Jelikož Písmo svaté jako „Boží slovo v lidské řeči“ sepsali ve všech 

jeho  částech  i  pramenech  lidští  autoři,  jeho  správné  pochopení  tuto  metodu  nejen 

připouští jako legitimní, ale její používání ji přímo vyžaduje.

Pro správné zhodnocení této metody v jejím současném stavu je třeba podívat se 

na  její  historii.  Určité  prvky této  výkladové metody  jsou  velmi  staré.  V antice  jich 

používali řečtí komentátoři klasické literatury a později, v patristické době, také autoři 

jako  Origenes,  Jeroným  a  Augustin.  Tehdy  byla  metoda  méně  propracovaná.  Její 

moderní formy jsou výsledkem zdokonalení, zejména od doby renesančních humanistů. 

6 Výklad Bible v církvi. s. 28.
7 Výklad Bible v církvi. s. 29.
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Textová kritika Nového Zákona se mohla začít vyvíjet jako vědecká disciplína teprve 

asi  od  roku  1800,  kdežto  počátky  literární  kritiky  sahají  až  do  17.  století,  k dílu 

Richarda Simona.8

Abychom vysvětlili zjištěné shody a rozdíly mezi třemi synoptickými  evangelii, 

lze  se  analogicky  odvolat  na  hypotézu  „dvou  pramenů“.  Podle  ní  by  Matoušovo 

a Lukášovo evangelium vzniklo ze dvou hlavních zdrojů. Jednak z Markova evangelia, 

jednak ze sbírky Ježíšových výroků, nazvaných Q.9 Obě hypotézy v podstatě vědecká 

exegeze dosud zastává, i když jsou předmětem sporu.

Ve snaze o stanovení chronologie biblických textů se literární kritika omezovala 

na rozložení textu, aby odlišila různé prameny. Nevěnovala však dostatečnou pozornost 

konečné struktuře biblického textu ani zvěsti, kterou vyjadřuje text ve své dnešní formě. 

Tato metoda si málo vážila práce redaktorů.

Hermann  Gunkel  metodu  z takto  chápané  literární  kritiky  vyvedl.  Ačkoli 

i nadále považoval text za kompilaci, obrátil svou pozornost na povahu jeho různých 

částí. Pokusil se určit druh každé z nich (např. legenda nebo hymnus) a také prostředí 

jejího vzniku (např. právní situace, liturgie).10

S tímto výzkumem literárních druhů je spojeno „kritické zkoumání forem“, které 

do exegeze synoptiků zavedli Martin Dibelius a Rudolf Bultmann.  K tomuto zkoumání 

se pak připojila ještě „kritika redakce“, která se pokouší osvětlit vlastní přínos každého 

evangelisty  a teologické  zaměření,  které  určovalo jeho redakční  práci.  Použitím této 

poslední  metody  se  sled  různých  fází  historicko-kritické  metody  stal  kompletní. 

Od textové kritiky se postupuje ke kritice literární, která provádí dekompozici (výzkum 

pramenů),  dále  ke  kritickému  studiu  forem  a  konečně  k  analýze  redakce,  věnující 

pozornost textu v jeho celkové skladbě. Tím se umožňuje jasnější pochopení úmyslu 

autorů  i  redaktorů  Bible,  a  také  zvěsti,  kterou  chtěli  prvním  adresátům  sdělit. 

Historicko-kritická metoda tak získala prvořadý význam.

8 Výklad Bible v církvi. s. 31.
9 z německého „Quelle“ = pramen (viz. dále v kapitole „Kontext Markova evangelia“)
10 Výklad Bible v církvi. s. 32.
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Základní  principy  historicko-kritické  metody  v její  klasické  formě  podle  výčtu 

uváděného Papežskou biblickou komisí jsou následující:11

a) Historická metoda. Aplikuje se na staré texty, v našem případě na texty Bible, 

a zkoumá jejich historický dosah. Pokouší se objasnit historické procesy vzniku 

biblických  textů,  procesy  diachronní,  často  dlouhodobé  a  složité.  V různých 

etapách svého vzniku se tyto texty obracely k různým kategoriím posluchačů 

nebo čtenářů, kteří se ocitali v různých situacích.

b) Kritická metoda. Postupuje v každé své fázi (od textové kritiky až po kritické 

studium  redakce)  pomocí  vědeckých,  co  nejobjektivnějších  kritérií,  aby 

umožnila modernímu čtenáři přístup ke smyslu biblických textů, který je často 

těžko pochopitelný.

c) Analytická metoda.  Zkoumá biblický text stejným způsobem jako každý jiný 

starý text a komentuje ho jako záznam lidské řeči. Tím však exegetovi pomáhá, 

aby především na základě kritického studia redakce textů lépe pochopil obsah 

Božského zjevení.

Jakou  hodnotu  lze  přisoudit  historicko-kritické  metodě,  zvláště  v současném 

stadiu jejího vývoje? Výsledkem této metody, která byla ve svých počátcích zaměřena 

na kritiku pramenů a na dějiny náboženství, bylo otevření nového přístupu k Bibli. Tato 

metoda  totiž  ukázala,  že  Bible  je  sbírkou  knih,  které  většinou,  zejména  pokud  jde 

o Starý Zákon, nejsou dílem jediného autora, nýbrž mají dlouhou historii, neoddělitelně 

spojenou s dějinami Izraele. 

Klasické  použití  historicko-kritické  metody  má  jistě  své  hranice,  protože  se 

omezuje  na hledání  smyslu  biblického  textu  v historických  okolnostech  jeho vzniku 

a nezajímá se o další možné rozměry smyslu. Přesto tato metoda přispěla k vytvoření 

velmi  cenných exegetických  a  biblicko-teologických  prací.  Cílem historicko-kritické 

metody  tedy  je  především  diachronním  způsobem  osvětlit  smysl  vyjádřený  autory 

a redaktory.  Za  pomoci  dalších  metod  a  přístupů  otevírá  modernímu  čtenáři  cestu 

k významu biblického textu, tak jak jej máme dnes.12

Žádná vědecká  metoda  pro zkoumání  Bible  není  přiměřená  celému bohatství 

biblických textů. Tak ani historicko-kritická metoda, jakkoli přínosná, si nemůže činit 

nárok,  že  stačí  na  všechno.  Mnohé  aspekty  spisů,  které  zkoumá,  nutně  ponechává 

11 Výklad Bible v církvi. s. 33.
12 Výklad Bible v církvi. s. 35.
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neprobádané.  Není  proto divu,  že  jsou v současné  době  navrhovány další  metody a 

přístupy k prozkoumání aspektů, které stojí za pozornost. 

Jedinou  metodou,  kterou  dokument  „Výklad  Bible  v církvi“  zapovídá  je 

fundamentalistická  četba.  Dalšími,  již  vhodnými  přístupy  jsou  např.  sociologický 

přístup,  přístup  kulturní  antropologie,  přístup  z hlediska  teologie  osvobození,  (který 

zmiňuji  blíže  v kapitole  „Vztah  teologické  etiky  k biblické  exegezi“)  a  feministický 

přístup.  Jedním z těchto  vhodných přístupů k Bibli  je  i  tzv.  hlubinně psychologická 

metoda, kterou se budu zabývat v následující kapitole.

2. Hlubinně psychologická metoda
Poté, co jsem se zabýval historicko-kritickou metodou a jinými přístupy výkladu 

Písma,  nyní  přistoupím  k popisu  hlubinně  psychologické  metody.  Jejími  hlavními 

představiteli  jsou především E. Drewermann a A. Grün. K výkladu textů v mé práci 

použiji výhradně dílo E. Drewermanna, zatímco k přestavení této metody použiji názory 

obou těchto autorů.

Psychologie  a  teologie  nikdy nepřerušily vzájemný dialog.  Moderní  rozšíření 

psychologických výzkumů na studium dynamických struktur nevědomí podnítilo nové 

pokusy o výklad starých textů, a tedy i Bible. Psychoanalytickému výkladu biblických 

textů byla věnována rozsáhlá díla. Následovaly živé diskuse, do jaké míry a za jakých 

podmínek  mohou  psychologické  a  psychoanalytické  výzkumy  přispět  k hlubšímu 

pochopení Písma svatého?13

Psychologie a svým způsobem i psychoanalýza přinesly zejména nové chápání 

symbolů.  Symbolická  řeč umožňuje  vyjádřit  ty  oblasti  náboženské zkušenosti,  které 

jsou  nepřístupné  čistě  pojmovému  uvažování,  ale  cenné  pro  otázku  pravdy. 

Interdisciplinární  bádání,  prováděné  společně  exegety  a  psychology  nebo 

psychoanalytiky,  představuje  proto  jisté  výhody,  objektivně  podložené  a  osvědčené 

v pastoraci.

Navíc lze podotknout, že nelze mluvit o „psychoanalytické exegezi“, jako kdyby 

existovala  pouze  jediná.  Ve  skutečnosti  existuje  množství  poznatků  vycházející 

z různých oblastí psychologie a z různých škol schopných vnést v řadě případů světlo 

do lidského a teologického výkladu Bible.14

13 Výklad Bible v církvi. s. 51.
14 Výklad Bible v církvi. s. 53.
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Ve  svém  hlubinně  psychologickém  výkladu,  který  rozvíjí  především  Eugen 

Drewermann v díle  „Hlubinná psychologie  a  exegeze“,  se vychází  z toho,  že autoři 

Bible popisují své zkušenosti a něco co se stalo v obrazech, v nichž se může člověk sám 

najít. Žít se dá jen z vyprávění, v nichž lidé nachází sami sebe a v nichž jsou osloveny 

obrazy a symboly, které jsou uložené v lidské duši.15

Vypravování  bylo  první  formou  psychologie.  Cesta  lidského  zrání  byla 

vyprávěna  v příbězích,  v nichž  každý  našel  sám sebe.  Vyprávění  zprostředkovávalo 

moudrost,  zkušenost  a  mělo  v sobě  i  schopnost  uzdravovat.  Při  poslechu  určitého 

příběhu je posluchač do něho zapleten. Začíná nově vidět sebe, a pokud rozumí smyslu, 

má tak už podíl na pravdě příběhu. Příběh mu odhalí, kdo on sám je a co se v jeho duši 

děje.

Proto je důležité umět slyšet  moudrost příběhů a neredukovat je na potvrzení 

psychologických teorií.  K hlubinně psychologickému výkladu biblického textu máme 

přistupovat podle Drewermanna se čtyřmi pravidly.16

a) Pravidlo finality neboli celosti člověka: otázka, s níž přistupujeme k textu, zní: 

čím přispívá vylíčený text k seberealizaci člověka? Celek musí být v harmonii, 

i když jednotlivé motivy jsou mnohoznačné.

b) Pravidlo vstupu a pravidlo výstupu:  obzvláštní  pozornost si zaslouží úvod. 

Většinou  udává  téma,  konflikt.  Důležité  jsou  přitom i  pocity,  které  vyvolají 

první věty.

c) Pravidlo centrační:  je důležité poznat centrální  osobu příběhu, kolem níž se 

všechno točí.

d) Realizační pravidlo:  obraznou řeč je nutno vykládat s ohledem na psychickou 

realitu v ní skrytou a přeložit ji do pojmové řeči psychologie.

Výčet těchto pravidel v návaznosti na Drewermanna se pokusil rozšířit Anselm 

Grün,  který  vychází  jak  z hlubinně  psychologické  metody  výkladu  Písma,  tak 

i z monastické  tradice.  Podle  Grüna  je  důležitých  pět  bodů,  které  berou  ohled  na 

hlubinnou psychologii, ale nepřevádějí vše na psychologii, která myslí v obrazech, a tak 

spojují hlubinně psychologický a duchovní výklad.17

15 Grün. s. 14.
16 Grün. s. 18.
17 Grün. s. 19.
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a) Zbytečné je hádat se, co se historicky událo a co je vyprávění čistě symbolické. 

Bible podává zprávu o tom, co se stalo. Vyprávění nám vykládá příběh tak, aby 

pro člověka měl uzdravující  a osvobozující význam. Nemá tedy žádný smysl 

oddělovat čistý fakt od jeho významu. Například když Ježíš kráčí po jezeře, není 

nutné  uvažovat,  jak to  bylo  konkrétně  možné,  zda  Ježíš  skákal  ve vyschlém 

jezeře po kamenech. Musí se vždy vycházet z toho, že se celá věc stala, a že se 

tu  podává  zpráva  o  zkušenosti  učedníků.  Historicko  kritická  metoda  často 

předpokládá příliš úzký přírodovědný obraz světa, pro nějž je chůze po jezeře 

nemožná. Je koneckonců více věcí na tomto světě, které jsou přírodovědecky 

nevysvětlitelné.

b) Je zbytečné ptát se na subjektivní mínění autora a uvažovat, zda bibličtí autoři 

mysleli  na  významy,  které  nás  dnes  napadají.  Výklad  se  musí  zabývat  věcí 

samou,  která  je  v textu  vyjádřena  a  ne  subjektivitou  autora.  Tajemství  Boha 

a tajemství člověka se dá vyjádřit jen takovými obrazy a ne vědeckými pojmy. 

Je  tedy  legitimní,  přidružujeme-li  k biblickým  textům  obrazy,  které  člověka 

napadají. Mohou mu podstatně pomoci k tomu, aby se textu přiblížil, a aby se 

v něm objevil.

c) Není  nutné mít  hlubinně psychologické znalosti.  Stačí,  jestliže,  jako církevní 

Otcové,  člověk  v  obrazech  myslí  a  obrazy  samy  nechá  k  sobě  promlouvat. 

Pokud se naslouchá lidové řeči, vyjde najevo, že lidé v takových obrazech vždy 

mluvili  a mluví.  Obrazy se tedy mohou sdružovat,  obohacovat a dokreslovat. 

Pak  bude  zřejmé,  jak  veliké  je  bohatství  v biblických  příbězích.  Hlubinná 

psychologie může člověku pomoci, jak smysl mnohých obrazů poznat. Snažila 

se prozkoumat řeč obrazů a může dát člověku nové pochopení pro řeč, kterou 

k němu mluví sám Bůh. V pohledu na umění a lidovou zbožnost se dá poznat, co 

je hlubinně psychologický výklad Písma. Medituje-li lidová zbožnost o křížové 

cestě  s jejími  čtrnácti  zastaveními,  pak  i  to  je  jistý  druh  hlubinně 

psychologického  výkladu Písma.  V Bibli  těchto  čtrnáct  zastavení  nenajdeme. 

Lid  však  vykládá  biblické  vyprávění  čtrnácti  obrazy,  v nichž  může  člověk 

rozjímat  i o vlastním utrpení.  Také atributy,  které  propůjčuje umění  světcům 

a postavám Bible, jsou obrazy spásy a vykoupení.

d) Při  hlubinně  psychologickém  výkladu  Písma  se  neotvírají  libovůli  dveře 

dokořán.  Obrazy  nejsou libovolné,  nýbrž  představují  něco  zcela  určitého,  ne 

snad něco jednoznačného, pojmově jasně definovatelného, ale přece jen jeden, 
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zcela určitý aspekt věci, a to skutečnosti samé, jimiž jsou pravdy. Obrazy jsou 

přitom vždy otevřené vůči celé  pravdě.  Nikdy se nevymezují  jen na nějakou 

část, aby ji odizolovaly, nýbrž vidí tuto část vždy v souvislosti s pravdou celou. 

Obraz je jako okno, jímž prosvítá celá pravda. A v každém konečném obraze je 

vždy spolupřítomna  i  nekonečnost  pravdy  a  vyzařuje  z něho  cosi,  co  odráží 

tajemství Boha.

e) Hlubinně psychologický výklad je jedna metoda z mnohých. Tato metoda není 

posledním cílem, nýbrž pomocným prostředkem k tomu, co popisuje Gadamer 

jako bytnost  výkladu,  totiž  aby se člověku vyjevila  věc sama a v ní  aby mu 

zazářilo  tajemství  samého  Boha.  Aby  bylo  dosaženo  tohoto  cíle,  nesmí  se 

hlubinně psychologický výklad Písma používat dogmaticky,  nýbrž jako jeden 

z mnohých  pomocných  prostředků.  Cílem  by  mělo  být  stále  otevřenější  a 

intenzívnější setkávání s Bohem a s tajemstvím našeho vlastního života,  které 

nám v Bohu a skrze Boha nově zazáří.

Hlubinně  psychologický  výklad  se  nejlépe  hodí  pro  exegezi  příběhů 

o uzdravování. Exegeté se dnes shodují v tom, že Ježíš nemocné uzdravoval. Otázka pro 

konkrétního  člověka  však  zní,  zda  také  on  věří,  že  ho  Ježíš  může  uzdravit.  Léčící 

význam dostanou  biblické  příběhy o  uzdravení  teprve  tehdy,  když  se  s nemocnými 

člověk ztotožní a jako nemocný se s Ježíšem setká. Nemoci, které Ježíš uzdravuje, jsou 

vesměs  nemoci  psychosomatického  charakteru.  Mají  vždy  něco  společného  s duší 

člověka. U nemocných v Bibli se duševní postoje somatizovaly. Leckdy může člověk 

cítit tytéž tělesné symptomy, jaké cítili lidé v biblických příbězích. Ale i když se někdo 

jeví jako tělesně zdravý, může na sobě vnímat stavy, které popisují biblické choroby. 

Je třeba zaposlouchat se do lidové řeči, která popisuje stav nemocí v obrazech, a tyto 

nemoci Ježíš uzdravuje.18

Příběhy  o  uzdravení  popisují  stav  člověka,  který  se  ukrývá  pod  povrchem 

úspěšného života. Chtějí ho povzbudit, aby se poctivě podíval, jak se mu vlastně daří. 

Bible vypráví o lidech, kteří jsou právě tak zranění a nemocní, jako je dnešní člověk. 

A tito lidé se po setkání s Ježíšem uzdravují. Přitom je užitečné, se podívat přesně na ty 

kroky, jimiž Ježíš nemocné uzdravuje. Bible popisuje často uzdravování, které v životě 

člověka může trvat i déle, avšak jakoby se v zázraku událo v jednom momentu. A přece 

18 Grün. s. 23.
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jsou tyto kroky a jejich pořadí důležité a ukazují člověku, jak může dojít také ke svému 

uzdravení.19

3. Vztah teologické etiky k biblické exegesi (hermeneutický proces)
Neboť  bylo  již  mnoho  řečeno  o  metodách  výkladu  Písma,  chtěl  bych 

v následující kapitole rozebrat otázku, zda je dostačující textu pouze porozumět, nebo 

zda  se  může  stát  závazný  pro  člověka  i  v dnešní  době.  Touto  otázkou  se  zabývá 

především obor teologická etika, která utváří vzájemný vztah k biblické exegezi.

Za nejdůležitější dokument II. vatikánského koncilu pro obor teologická etika se 

považuje  Pastorální  konstituce  o církvi  v dnešním světě  „Gaudium et  spes“  (Radost 

a naděje). Různé přístupy biblické hermeneutiky pomohou překonat časovou vzdálenost 

mezi dobou a okolnostmi vzniku textů a kontextem života současného posluchače či 

čtenáře. Pouhý popis historických způsobů života v době vzniku biblických textů ovšem 

ještě nevypovídá nic o závaznosti pro současné křesťany. Biblická exegeze může sice 

poskytnout exaktní význam jednotlivých biblických instrukcí, ale neodůvodní tím, proč 

by měly být závazné i pro existenci současných křesťanů.20

Bibli  považujeme  za  listinu  záchrany  a  osvobození,  v němž  se  setkává  Boží 

slovo  s člověkem.  Bible  tedy  není  příručkou  morální  teologie,  ale  je  sbírkou 

jednotlivých  skupin  textů  s jejich  vlastním  zasazením  do  života  člověka,  má  svou 

vnitřní  jednotu  v nároku,  že  chce  být  sebesdělením  Boha  hlásaného  lidmi.  Cílem 

výkladu Bible proto není a nesmí být pouhé historické porozumění příslušných textům. 

Záměrem interpretace bude otevřít posluchači nebo čtenáři poselství o Božím zjevení, 

které působí nové či potvrzené porozumění člověka sobě samému. Proto je interpretace 

biblických míst procesem, v němž vykladač zkoumá a objasňuje biblické texty, aby ve 

světle  jejich  oslovení  a  nároku  interpretoval  vlastní  existenci.  Smysl  jednotlivých 

biblických textů lze přitom uchopit jen v kontextu celého Písma. Při interpretaci Písma 

nám tedy jde o interpretaci lidského bytí a vedení života z hlediska Božího sebesdělení.

Biblická  exegeze  a  teologická  etika  však  přistupují  k biblickým  textům 

s rozdílným  úhlem  pohledu.  Zatímco  se  exegeze  ptá  na  to,  co  znamenají  biblické 

výpovědi v jejich původní souvislosti vzniku a v kontextu celého Písma, dotazuje se 

teologická  etika  na  smysl  těchto  výpovědí  pro  morální  výzvy současnosti.  Exegeze 

může ukázat jednotlivé vrstvy biblického pojmu svobody, původní smysl židovského 

19 Grün. s. 24.
20 Schockenhoff. s. 34.
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zákona či změny přikázání lásky u různých novozákonních autorů, a tak poskytnout 

detailní informace o tom, k jakým způsobům mravního života a normativním pohledům 

biblická víra tehdy došla. Teologická etika se oproti tomu ptá na to, jak se mohou tyto 

pohledy dožadovat platnosti i dnes vzhledem k aktuálním konfliktům a výzvám. Musí 

se ptát na přiměřenou shodu svých výpovědí se zjevením Boží lásky v životě a učení 

Ježíše z Nazaretu, aby rozpracovala etickou perspektivu, která je v biblických textech 

načrtnuta,  a  která  se  vztahuje  na  problémy,  jimž  je  dnes  vystavena.  V tomto 

hermeneutickém procesu spočívá její vlastní reflexe, jež může provádět jen na základě 

zaručených exegetických poznatků.

Jedná se nám tedy o to,  jaký význam přísluší  Bibli  pro křesťanskou sociální 

etiku. V celé Bibli spatřujeme zakládací listinu křesťanské víry v Boha a výkladu světa, 

který z ní pramení. Bibli přijímáme jako základ každé křesťanské teologie. Vzájemnost 

historického a exegetického zpřístupnění a osvětlení textů v rámci jejich světa je jistě 

nezbytné  a  nelze  ho  nahradit  pouze  historicko  kritickým  výzkumem  pro  biblickou 

teologii. Exegeze by nebyla přínosná, kdyby sice byla schopna jednotlivý text historicky 

fixovat a analyzovat, ale nebyla by schopna jej v jeho dnešní kanonické podobě otevřít 

jako významný pro současné adresáty.

Důležitou  roli  bude  hrát  biblická  hermeneutika.  Reflexe  křesťanské  sociální 

etiky má tak před sebou výzvu vstoupit do rozhovoru s Biblí. Pokud se vede metodicky 

vědomý dialog, historicko kritická metoda může být důležitou pomůckou, která má na 

zřeteli historický a kulturní odstup vůči biblickému textu. Je schopna jej vnímat nejprve 

jako  cizí  a  zamezit  uspěchanému  přivlastnění  si  textu  pro  vlastní  otázky  a  zájmy. 

Současně  platí,  že  historické  zkoumání  textu  samo  nezpřístupní  potenciál  textu. 

Historicko  kritická  metoda  však  neřekne  jednotlivému  současnému  čtenáři,  ani 

křesťanskému společenství víry, k čemu je text vyzývá a do jakého dialogu je zve. Tato 

metoda proto potřebuje doplnění. 

Potřebuje  přístupy a  způsoby čtení,  které  text  v předloženém smyslu  objasní 

a vtáhnou  citlivě  do  současnosti.  Toto  vtažení  zprostředkovává  vztah  mezi 

společenstvím víry, které text vytvořilo, včetně jeho světa, který se v textu prezentuje 

(jako  dějinné,  společenské,  politické  a  ekonomické  podmínky  doby vzniku)  a  mezi 

společenstvím víry, které text přijímá a vztahuje ho na svůj vlastní svět.

Jedním  z možných  přístupů,  který  zahrnuje  kontextualitu  výkladu  Bible,  je 

teologie  osvobození.  Jako  teologické  hnutí  se  ustálila  začátkem  70.  let.  Jejími 

východisky byly dvě velké církevní události. Těmi jsou II. Vatikánský koncil se svou 
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deklarovanou vůlí k aggiornamentu a k zaměření na pastorační práci církve vzhledem 

k potřebám dnešního světa a také II. generální konference latinskoamerických biskupů, 

kde bylo ukončení koncilu aplikováno na potřeba Latinské ameriky.21

Pro  takovou  četbu  Písma  jsou  charakteristické  následující  čtyři  teologicko 

hermeneutické znaky.22

a) Hermeneutika inkarnace.  Inkarnací se rozumí stále aktuální způsob Boží 

přítomnosti  ve  světě,  význam  Bible  pro  současnost  a  také  Boží  slovo 

v lidském slově pro konkrétní životní situaci.

b) Hermeneutika  společenství. Křesťané  citlivost  pro  sociální  rozměr 

evangelia nabývají podle způsobu života vlastního společenství a rozvíjejí ho 

podle  četby  Písma.  Společenství  chudých  se  vnímá  jako  upřednostněný 

adresát Bible.

c) Politická hermeneutika. Kontext, v němž se Bible čte, je určen zkušenostmi 

nespravedlnosti mezi lidmi. V rámci tohoto pohledu se navazují vztahy mezi 

biblickým  vyprávěním  o  nespravedlnosti  a  jeho  překonáním  a  mezi 

aktuálními  zkušenostmi  bezpráví.  Tím  se  propojuje  historické  vyprávění 

s konkrétní aktuální situací.

d) Hermeneutika naděje. Zkušenost chudých a bezmocných může přejít  do 

postoje  očekávání,  pohledu  dopředu  a  naděje  v budoucnost.  Tím  získává 

současná politická hermeneutika ještě nový rozměr, spojuje se s orientací na 

budoucnost,  která  očekává  Boží  příchod,  jak  o  tom  svědčí  biblická 

vyprávění.

Klíčem  kontextuální  hermeneutiky  Bible  teologie  osvobození  je  četba 

z pohledu  chudých  a  jejich  života.  Přijetí  poselství  Bible  ve  vědomí  a  praxi  obcí 

křesťanů potřebuje stále nový a prohloubený návrat k Božímu slovu. Pak se ukáže, že 

výpovědi Bible povzbuzují k tomu kompletně vnímat člověka v jeho světě.

21 Výklad Bible v církvi. s. 53.
22 Heimbach-steins. s. 95.
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4. E. Drewermann (o autorovi)
Mimořádnou  postavou současné teologie  využívající  psychoanalýzu  je  Eugen 

Drewermann, narozený v roce 1940, který sice na základě své kritiky církve obdržel 

v roce  1991  zákaz  vyučovat  katolickou  teologii23,  ovšem  lze  ho  právem  řadit 

k nejinspirativnějším autorům současnosti na tomto poli.

Protože Drewermann používá freudovskou psychoanalýzu jako fenomenologii 

strachu a viny v biblických textech", je v tomto smyslu hřích jakousi neurózou před 

Bohem, kdy je například jedním z jejich primárních symptomů touha být jako Bůh. 

V tomto smyslu je např. u Drewermanna pojem neuróza symbolem duchovní dynamiky 

nalézané v Gn 3-11.

Drewermann  je  autorem  kromě  zmíněné  knihy  „Struktury  hříchu“  i  díla 

„Klerikové“ a jeho knihy mají být jakousi diagnostickou a terapeutickou příručkou pro 

církev. Podle Drewermanna Ježíš přijal kříž ne proto, že chtěl trpět, ale proto, že chtěl 

uvést  do  praxe  svůj  celý  život,  aby  strach  neměl  poslední  slovo.  Terapeutický  ráz 

křesťanství zdůrazňuje Drewermann např. i v rozhovoru s Biserem s pozoruhodnými 

závěry. Tak například pro Drewermanna je víra „překonávání strachu v důvěře a z toho 

plynoucí uzdravení člověka až do kořenů jeho existence.“24 a „vykoupení je jen jiný 

výraz pro překonání strachu“25. Drewermann říká, že ho naučil Sigmund Freud tomu, že 

lidem lze pomoci pouze tehdy, když se přestanou známkovat, a když jsou ponecháni 

sobě samým bez moralizování a věnuje se jim neomezená důvěra.“ Typicky pro své 

uvažování  tvrdí  Drewermann  dokonce,  že  „Ježíšovým přáním bylo,  aby  se  o  Bohu 

nemluvilo jiným způsobem než uzdravováním lidí.“26.

Změny směřující k otevřenějšímu dialogu mezi psychoanalýzou a křesťanstvím 

jsou v dnešní době poměrně nadějné. Může je charakterizovat například L. J. kardinál 

Suenes, který v předmluvě k jedné z knih ze 70. let vyjádřil naději, že v oblasti vztahu 

psychoanalýzy  a  křesťanství  díky  svému  serióznímu  zkoumání  tato  kniha  pomůže 

překonat předsudky. Na poli křesťanství se již mnohem vstřícněji diskutuje ve smyslu, 

že Freud neučinil člověka slabým, ale že odkryl jeho slabost a nabídl tím světlo naděje.

Pro historii, současnost a jistě i budoucnost platí, že dialog je především úkolem 

křesťanů.27

23 CDK, s. 199.
24 CDK, s. 88.
25 CDK, s. 95.
26 CDK, s. 131.
27 http://www.getsemany.cz/node/1188
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5. Kontext Markova evangelia
Biblické příběhy,  které  jsem  si  vybral  k interpretaci  jsou  součástí  Markova 

evangelia,  a  proto  ještě  krátce  uvedu  pár  poznámek  ke  kontextu  tohoto  evangelia 

a k souvislosti příběhů s tímto evangeliem.

Evangelium  podle  Marka  často  označované  jako  druhé  evangelium  (protože 

obvykle  bývá  řazeno  za  Matouše),  mělo  samostatně  v dějinách  církve  většinou  jen 

nepatrný  význam.  Větší  váha  byla  přikládána  evangeliím  připisovaným  apoštolům 

Matoušovi a Janovi, než evangeliím, jejichž autoři byli jen „apoštolští muži“ jimiž jsou 

Marek a Lukáš. Kromě toho se nezdálo potřebné psát komentáře k Markovi, protože 

devadesát procent Marka se nachází i u Matouše. I když z patristické doby existovaly 

sbírky textů k Markovi28, první komentář se objevil až v raném středověku.29

Obrat, který nastal s nástupem historické kritiky ani nemohl být větší. Prakticky 

každé  význačnější  hnutí  v oboru studia  evangelií  vzešlo z dialogu s Markem.  Zvlášť 

významný byl rozvoj hypotézy „dvou pramenů“ synoptických evangelií, o níž se stále 

vede mezi badateli diskuse. Hypotéza dvou pramenů ve své podstatě tvrdí, že Matouš 

a Lukáš používali jako písemný pramen Markovo evangelium a kromě něj ještě další 

pramen nazývaný Q.30 Tento druhý pramen se skládal přibližně z 335 veršů, většinou 

Ježíšových výroků, které  se společně nacházejí  u Matouše i  u Lukáše,  ale u Marka 

nikoli.  Mnoho  úvah  bylo  proneseno  a  mnoho  diskusí  svedeno  na  poli  literárního 

výzkumu,  logiky jazyka  i  teologie  ve snaze dokázat,  že  jelikož je Marek nejstarším 

evangeliem, jsou Matouš a Lukáš jeho nejstaršími komentáři.31

Většina  novozákonních  biblistů  hájí  prvenství  Markova evangelia  na základě 

způsobu,  jakým  jsou  s ním  Matouš  a  Lukáš  propojeni.  Matouš  a  Lukáš  obecně 

uchovávají Markův sled událostí i konkrétní formulace, a pokud se od Marka v něčem 

liší,  zřídkakdy se ve své odchylce  shodují.  To svědčí  o tom, že se Matouš a Lukáš 

nemuseli navzájem znát a mohli používat Marka a pramen Q nezávisle na sobě. Další 

oblastí intenzivní rozpravy, která stojí za zmínku, je vztah Marka k Janovu evangeliu. 

V této souvislosti se objevují tři názory:

a) Jan Marka či tradice, které jsou obsaženy v Markovi, nezná

b) Jan zná Markovo evangelium

c) Jan a Marek sdílejí některé společné tradice, i když je každý používá odlišně

28 např. od Viktora Antiochijského
29 Donahue, Harrington. s. 15.
30 z německého Quelle, „pramen“.
31 Donahue, Harrington. s. 15.
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Je to opět velmi složitý a rozsáhlý problém kvůli diskusi o roli předmarkovské a

předjanovské látky, která je důležitá zejména pro rekonstrukci proudů a směrů vývoje 

křesťanství  prvního století,  které bylo vždy kombinací  společné tradice a rozdílných 

hledisek.32

Výrazným teologickým přínosem v otázce Markova prvenství byl v 19. století 

zrod „markovské hypotézy“. Ta pohlížela na Marka jako na nejstarší evangelium, a tedy 

nejbližší vzpomínkám očitých svědků Ježíšova pozemského působení, a proto i nejméně 

ovlivněné povelikonoční vírou křesťanské obce.

 Co se týče  struktury,  tak  soudobá literární  kritika  rozlišuje  tři  složky,  které 

ovlivňují čtení Markova evangelia a jimiž jsou autor, implicitní autor a vypravěč.33

a) Autor  je  skutečná  osoba,  která  vyprávění  napsala  nebo  sestavila.  Autory 

současných literárních děl můžeme obvykle poznat snadněji, zatímco autoři ve 

starověku, zejména v případě evangelií, bývali spíše redaktory či sestavovateli, 

kteří sbírali různé tradice a dávali jim konečnou podobu. Ani současná literární 

kritika, ani biblická kritika již nepovažují hledání skutečného autora za klíč ke 

smyslu textu.

b) Implicitní autor označuje autora vyvozeného rekonstrukcí vlastního vyprávění 

jako toho, který je odpovědný za konečnou podobu vyprávění. Implicitní autor 

není konkrétním člověkem, ale slouží jako způsob popisu či personifikace textu 

a je shrnutím toho, co samotný text odhaluje. Implicitní autor v Markovi např. 

zná  židovské  Písmo,  avšak  vysvětluje  židovské  zvyky  Nežidům.  Představa 

implicitního  autora  se  soustřeďuje  spíše  na  záměr  textu  než  na  úmysly 

skutečného autora. Pojem „Marek“ označuje implicitního autora či vypravěče, 

a nikoli  historického  pisatele  evangelia,  a  slouží  jako  faktická  personifikace 

textu.

c) Vypravěč není  pouze  hlasem,  který  vypráví  příběh.  Vypravěč  Markova 

evangelia  je  anonymní,  jako  očitý  svědek  popisuje  události  a  zná  vnitřní 

myšlenky jak Ježíšovy, tak ostatních postav evangelia. Vypravěč dělá odbočky, 

v nichž čtenáři sděluje důležité informace a řídí úhel pohledu neboli hledisko. 

32 Donahue, Harrington. s. 16.
33 Donahue, Harrington. s. 30.
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Tyto charakteristiky vytvářejí  mezi  ním a čtenářem vztah a rovněž umocňují 

autoritu vyprávění.

Protipólem implicitního autora je „implicitní čtenář“, neboli souhrn toho, jakými 

způsoby text  promlouvá  ke  čtenáři  a  jaké  jsou  jeho  předpokládané  odezvy na  text. 

Na tomto  základě  se  postupně  vyvinul  další  podobor,  známý  jako  kritika  odezvy 

čtenáře, která se zabývá studiem toho, jak se text čtenáře týká a jakou konkrétní odezvu 

u  něj  vyvolává.  V tomto  komentáři  chceme  upozornit  na  způsoby,  jimiž  text  může 

čtenáře vést nebo se mu stát výzvou, zvláště pak s ohledem na skutečnost, že čtenáři se 

dostává více informací, než kolik jich mají vlastní postavy.34

Ohledně osnovy existují různé návrhy osnov pro Markovo evangelium, osnova 

použitá podle J.R.Donahue a D.J.Harringtona odráží rostoucí shodu, alespoň pokud jde 

o jeho hlavní členění.  Prakticky všichni komentátoři  jsou zajedno v tom, že existuje 

výrazný  rozdíl  mezi  oddílem  galilejským  na  jedné  straně  (1,1-8,21)  a  působením 

v Jeruzalémě s pašijovým vyprávěním na straně druhé (11,1-16,8), mezi něž je vložen 

oddíl soustředěný kolem motivu cesty do Jeruzaléma a přerušený třemi předpověďmi 

utrpení,  po  nichž   následuje  neporozumění  a  hlubší  poučení.  Oddíl  cesty  je  jasně 

uspořádaným celkem a tvoří středobod a teologické těžiště celého evangelia, vrcholící 

v Ježíšově prohlášení (10,45), že nepřišel proto, „aby si nechal sloužit, ale aby sloužil 

a dal svůj život jako výkupné za všechny“.

Tato osnova nabízí  současnému čtenáři  určitý  pohled,  neukazuje však mnohé 

z toho, jak Marek různými předobrazy a ozvěnami propojuje jednotlivé části evangelia, 

ani jiné možnosti členění látky, (např. sbírky příběhů o zázracích a příběhů o sporech 

s odpůrci  nebo  struktura  cest  po  moři.)  Snad  by  bylo  nejlepší  vnímat  Marka  jako 

množství  vzájemně  se  překrývajících  vrstev,  jež  vytvářejí  četné  vazby  a  druhy 

kompozic.35

Příběhy, kterými se budu zabývat ve stěžejní části mé práce, spadají do oddílu 

Ježíšova působení v okolí Galilejského moře, kde je zjeveno vyvrcholení jeho mocných 

činů.  Zvláště příběh  o  uzdravení  posedlého  z Gerasy  ukazuje,  že  Ježíšovy  činy  se 

rozšiřují i na území pohanů. Jako první se budu zabývat příběhem, respektive dvěma 

příběhy do sebe vloženými, a to uzdravení ženy s krvotokem a vzkříšení dcery Jairovy. 

Oba tyto příběhy spolu souvisí nejen literárně, ale i exegeticky.

34 Donahue, Harrington. s. 30.
35 Donahue, Harrington. s. 54.
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6. Interpretace příběhu o uzdravení ženy s krvotokem a vzkříšení  

    dcery Jairovy (Mk 5,21-43)
V úvodu je třeba zmínit, že následující interpretace příběhů je inspirována dílem 

E.  Drewermanna  „Hlubinně  psychologická  interpretace  Markova  evangelia“,  odkud 

jsem čerpal klíčová témata, postupy a myšlenky. Tyto příběhy jsou vyprávění, v nichž 

se projevuje Ježíšova osvobozující náklonnost k trpícím a k lidem v nouzi.

Příběh  o ženě  s krvotokem a  Jairově  dceři  je  vyprávěn  jako osud dvou žen, 

z nichž jedna dvanáct let nevyléčitelně trpí tím, že musí žít jako žena, zatímco druhé 

hrozí smrt právě v okamžiku, když ve věku dvanácti let se teprve ženou má stát. Z obou 

časových pólů duševního vývoje může jít o otázku, jak je možné žít jako žena, nebo jak 

se pozitivně identifikovat s rolí ženy.

Že v tomto tématu leží centrální problematika ženy s krvotokem je nepochybné. 

Je ale důležité předpokládat podobnou problematiku i u dcery Jairovy. Pouze ve smyslu 

podobného  vnitřního  vztahu  lze  rozumět  obrácené  symetrické  přiřazení,  které 

nacházíme v tomto příběhu. Zatímco žena jde od lékaře k lékaři, aby byla uzdravena, 

dcera  Jairova nechce vůbec být  uzdravena.  Zatímco žena vyhledá  Ježíše,  aby se  ho 

nepozorovaně dotkla, musí Ježíš sám jít za dcerou Jairovou, aby už mrtvou, položenou 

stranou,  uzdravil  přiložením  ruky.  Zatímco  žena  se  musí  protlačit  skrz  masu  lidí 

obklopující Ježíše, Ježíš stojí před úlohou, aby ze sebe setřásl všechny smuteční hosty, 

kteří mu brání dostat se ke dceři. Přímo paralelní jsou obě uzdravení v tom, že se zázrak 

děje skrytě.  Žena s krvotokem pak musí vyhlásit  své uzdravení veřejně, zatímco nad 

uzdravením dcery Jairovy nařídí Ježíš mlčení.36

Taková konsekventní paralela ve všech jednotlivostech má smysl tehdy, pokud ji 

chápeme jako výzvu k interpretaci, pozorovat život dcery Jairovy a ženy s krvotokem 

jako vnitřně patřící  k sobě.  To znamená:  psychologicky je nutné pokládat  uzdravení 

ženy za protějšek uzdravení dcery a naopak. Teprve společně a v doplnění osvětlují obě 

ženské postavy fakta jednoho problému: Jak žít jako žena uprostřed společnosti mužů 

a najít přitom určitou míru štěstí a zdraví.

Dále  se  proto  budu  věnovat  jednotlivým  příběhům  a  jejich  hlubinně 

psychologickým aspektům ve vztahu k biblické exegezi.

36 Drewermann. s. 290-310.
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6.1 Uzdravení ženy s krvotokem

Jak uvádí Drewermann, abychom pochopili, o čem je řeč v příběhu o uzdravení 

v Markově evangeliu,  je nutné vzít  za vlastní  pravidla zhuštění a vyjít  z toho, že ve 

zvláště intenzivních momentech života, když je doslova „všechno ve hře“, se člověk 

chová  tak,  jak  to  odpovídá  jeho  povaze.  Všechno,  co  říká  a  dělá,  má  v takových 

okamžicích  obzvláště  vysokou  vyjadřovací  hodnotu,  namísto,  abychom  v příbězích 

viděli sbírku náhodných nebo hrubých detailů nebo pouhou dramaturgii stereotypních 

efektů, záleží na tom, abychom byli schopni se do scén natolik vžít, že nakonec žádný 

moment  těchto  příběhů  nebude  působit  jako  zvláštní,  protiřečící  si  nebo  literárně 

nevyrovnaný. Nemůže být dost často řečeno a opakováno, že co je v historicko-kritické 

exegezi  pořád  pokládáno  za  tradičně  historické  a  redakčně  historické  hádanky,  se 

ukazuje v hlubinně psychologickém modelu zpravidla jako integrální zhuštění konfliktů 

a strategií řešení, které právě tak zažívají svůj nejživější výraz a stále platnou pravdu. 

To svědčí o konfrontaci mezi historicko-kritickou metodou a její omezeností a hlubinně 

psychologickou metodou a jejím přístupem z jiného úhlu pohledu, jak již bylo zmíněno 

v úvodních kapitolách.37

Také  v každodenní  zkušenosti  člověk  potřebuje  znát  ze  života  někoho  jen 

jedinou událost, aby tomu člověku mohl vnitřně úplně porozumět. Neboť v principu se 

život člověka sestává z několika málo poloh, a podle toho, jak reaguje na tyto podstatné 

okamžiky, se vytváří celé jeho štěstí nebo neštěstí, zdraví nebo nemoc.

Můžeme si  položit  otázku,  co se mohlo  odehrávat  v srdci  této ženy,  když  se 

dozvěděla, že Ježíš přijde do jejího města? Zcela jistě si přála, aby mohla Božího muže 

prosit, aby vložil svou ruku na místo její bolesti a uzdravil ji skrze kouzlo jeho blízkosti. 

Snila o dotyku, který by se skrze tělo dotkl i její duše a který by byl dostatečně něžný, 

aby na jejím těle nenašel nic nečistého. Vymalovala si setkání plné lásky a důvěry, beze 

strachu, plné vstřícnosti, bez placení, plné něžnosti, bez násilí, gesto zrajícího potkání, 

které  by  bylo  v jednom  okamžiku  schopné  otevřít  život  ženy  plný  bolesti  směrem 

k blaženosti. 

Ale v kontrastu s tímto setkáním opět povstává v srdci této ženy hrozivý stud, 

zoufalý strach a ochromující rezignace. Jak by bylo možné, aby se Boží muž takovým 

způsobem dotkl ženy,  ještě k tomu takové,  jako je ona,  nečisté.  A nemůže být větší 

protiklad, než je kontrast mezi zcela svatým a zcela nešťastníkem, mezi zcela čistým 

a zcela  nedotknutelným,  mezi  mužem zasvěceným Bohu a nečistotou  a  nemocí  této 

37 Drewermann. s.290-310.
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ženy. I při vysoké smělosti její nouze a její touhy po lásce je nepředstavitelné, že by 

mezi  svatostí  v postavě  muže  a  nízkostí  lidského  utrpení  v postavě  ženy  mohlo 

vzniknout  přemostění.  A přesto nepřestává snít.  To strašné se stane,  že se odvažuje 

myslet na nemyslitelné a věřit v neuvěřitelné. Když nemůže doufat v to, že získá Božího 

muže pro sebe a pro své utrpení, tak snad bude možné dotknout se Ježíše jako zdálky 

a lehce, úplně tajně, aniž by si toho někdo všimnul, a především, aniž by byla někomu 

na obtíž. Sama dobře ví, že její dotek musí Božího muže pošpinit, ale když ten sám si 

ničeho nevšimne, tak ani o ničem nebude vědět.

Tato žena by mohla být pokládána za vzor, stejně jako i v dějinách Izraele vždy 

byly  připomínány ženy,  které  pod tíhou utrpení  a  nouze  rozbily  kultovní  a  morální 

zákony a následovaly cestu života, i když tím musely opustit cestu příkazů a stanov. 

Tak jednala Tamar, dvakrát ovdovělá a bezdětná, když svedla svého tchána Judu, aby se 

jeho  početím  účastnila  na  příslibu  přicházejícího  vykupitele.  Tak  jednala  Ruth,  bez 

vlasti  a  chudá,  když  se  v noci  přikradla  za  Boazem.  Také  tato  neznámá  žena 

s krvotokem,  jejíž  jméno  evangelium  nezmiňuje,  se  jeden  moment  ve  svém  životě 

odvažuje  rozhodujícího  kroku,  bojovat  o  čistotu  a  být  žena.  A  to  i  když  by  podle 

ustanovení měla Božího muže znečistit skrze své bytí jako žena, tak musí a chce věřit, 

že její zdraví, její vůle k čistotě, když ne před lidmi, tak při nejmenším před Bohem je 

důležitější,  než dodržování  určitých  přikázání.  Přesto  však chce tento  dotyk  provést 

tajně, jako by pochybovala a zároveň toužila a věřila. 

Kdyby neměla alespoň k Ježíši důvěru, že její dotyk pochopí a nebude se jím 

cítit  poškozen,  musela  by ve skutečnosti  celý  život  být  odsouzená  k tomu,  každého 

varovat před svou blízkostí a kruh strachu, který jí ležel kolem srdce, by nikdy nebyl 

rozptýlen. Kdyby alespoň nyní nesebrala odvahu, sama sebe se úplně vzdát a současně 

všechno dát a všechno žádat, tak by její život zůstal nekonečné hledání a nedůstojné 

žebrání. A tak se odváží alespoň v tomto jednom rozhodujícím okamžiku, obrátit se na 

druhého člověka, proti vší své plachosti a studu.

Přitom ale chvíle,  ve které se k tomuto odvážnému činu rozhodla,  se zdá být 

nepříznivá a formálně jako dělaná k tomu, aby ji odradila, a přesto se tato žena tentokrát 

odradit  nenechá.  Jak  může,  jako  samotná,  odvážit  se,  skrz  množství  lidu  a  shluk 

protlačit se k Ježíši? Ale ona to udělá. Jak může Božího muže zdržovat a obtěžovat na 

cestě k důležitému uzdravení se svým osobním problémem? Ale ona to udělá. V této 

chvíli musí jednat úplně odlišně než kdykoliv předtím, jinak by se v jejím nešťastném 

životě nikdy nic nezměnilo.  Ale ona to udělá.  Současně nepřestává být, co vždycky 
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byla, plachá, plná zábran a stejně úzkostná jako plná očekávání, stejně zklamaná jako 

zasněná, stejně omezená jako toužící. Tak vidíme tuto ženu udělat její nejodvážnější čin 

jako tajnou loupež. Zezadu, nepozorovaně, jako náhodně použije vřavu lidu jako úkryt, 

aby se mohla Ježíši přiblížit a riskovat rozhodující dotyk lemu jeho pláště.

Pozorováno z vnějšku, jedná se o dotek, který se ve vřavě lidí, kteří jsou kolem 

Ježíše, musí opakovat stokrát, a právě na to žena spoléhá, ale není jí možné, pro ni to 

absolutně důležité a rozhodující neprovést jako něco významného. Nepochybně je její 

dotyk mnohem jemnější,  potlačenější,  ohleduplnější a nekonečně mnoho láskyplnější 

než pohyby sem a tam v množství lidu, a tak se nemůže stát, že by nebyla odhalena.

Co se v tomto rozhodujícím okamžiku dotyku „skutečně“ stalo,  se nedá určit 

zvenčí.  Jen to  je  jasné,  že  se  stalo  něco veskze zázračného.  E.  Drewermann rozvíjí 

otázku, zda rozumíme tomu zázračnému správně, když doslovně opakujeme biblický 

text, ve kterém se mluví o „vylití síly“ a spatřujeme v tom „typicky magické myšlení“? 

Mnohem  správnější  bude,  když  si  setkání  Ježíše  a  ženy  představíme  jako  setkání 

s krajní  hustotou  duševní  intenzity,  takže  Ježíš  na  tento  zkoušející  a  tázající  dotyk 

odpoví s úplnou vřelostí a připraveností k odevzdanosti. V tomto okamžiku proniká síla 

Pána  úplně  do  víry,  která  pohybuje  její  rukou  a  do  důvěry,  která  nechá  její  prsty 

dotknout se lemu pláště a v jejím životě už nikdy nebude ten pocit nečistoty, vyčlenění, 

nepřijetí, věčného dokazování, placení a odčiňování.

Eugen Drewermann pak zdůrazňuje, že přesto nestačí samotné gesto. Neexistuje 

žádné zázračné uzdravení, ve kterém by se, jako ve svátosti, nespojovalo tělo s duší, 

a teprve tato jednota z vnějšku i z vnitřku je uzdravující až do kořenů. V tomto smyslu 

záleží úplně na důraze, se kterým vnímáme Ježíšovu otázku, kterou klade davu: „Kdo se 

dotkl mého oděvu?“

Na první  pohled Ježíšova slova působí  inkvizičně,  skoro jako kdyby se stala 

krádež,  kterou je třeba objasnit.  Především nevrlá odpověď apoštolů ukazuje na jiný 

směr.  Zatímco apoštolové evidentně pociťují shluk lidu jako překážku a chtějí se co 

nejrychleji dostat k domu představeného synagogy,  Ježíš vůbec nemá naspěch a jeho 

způsob, jak odpovídá na nouzi ženy, se významně odlišuje od způsobu všech ostatních.

Jak by se dnes mohlo říci, je to jeden z nejhezčích znaků opravdových velkých 

osobností,  že  vždy  vypadá,  že  mají  čas  pro  domněle  malé  a  bezvýznamné  prosby 

jednotlivců. Na rozdíl od důležitých „velkých“, kteří se neodvratně a strnule ženou za 

svými fixními ideami nebo domnělými povinnostmi, lidé se skutečně velkým srdcem 

jsou v každém okamžiku ochotni reagovat flexibilně na jednotlivý případ a bez námahy 
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mohou  přerušit,  posunout  nebo se  zcela  vzdát  svých plánů,  vždy podle  toho,  co  je 

v danou chvíli v doslovném smyslu potká, neboť jim nejde o jejich plány a úkoly, ale 

o lidi, které jim Bůh posílá do cesty.

V tomto  smyslu  nesmíme  v žádném případě  Ježíšovu  otázku:  „Kdo  se  dotkl 

mého  oděvu?“  rozumět  jako  výraz  podrážděného  rozzlobení.  Jeho  otázka  se  musí 

vyslovit  udiveně a překvapeně. Dotek na lemu jeho roucha je tak mnoho odlišný od 

ostatních doteků a Ježíš  chce poznat  tu ženu která  se k němu tak kradmo přibližuje 

osobně. Když reaguje na dotyk ženy celou svojí osobou, se vší svou „silou“, můžeme 

jeho otázku v principu rozumět jako pozvání, vzdát se vší tajnosti a kradmosti a plna 

důvěry se otevřeně dát poznat. „Kdo se mě dotkl?“ znamená v Ježíšových ústech na 

adresu té ještě neznámé: „Nemusíš se strachovat, když hledáš mou blízkost.“ „Nemusíš 

se stydět,  když chceš mou pomoc.“  „Nemusíš se cítit  jako zloděj, když si mě chceš 

nárokovat.“ Nebo, pozitivně formulováno: „Považuj za svoje právo, co ti nařizuje nouze 

tvého srdce. Měj otevřeně odvahu před očima všech lidí přiznat se sama k sobě.“

Na tomto  místě  se  odvíjí  zásadní  konflikt,  který  příběh  o  uzdravení  sleduje. 

Jedno je následovat touhu svého srdce a něco jiného je prosazovat takové konání jako 

oprávněné a obhajovat je před jinými. Právě tato žena svůj celý život, jak se můžeme 

domnívat,  trpěla  tím,  že vždy své nároky na blízkost  druhých musela  považovat  za 

přílišné, což jí způsobovalo těžká duševní zranění a její hlavní problém spočíval v tom, 

že na konci sama sebe považovala za něco nečistého a neakceptovatelného, právě tak, 

jako kdyby každý kousek blízkosti a štěstí v přítomnosti druhého člověka byl vnímán 

jako ukradený statek, a to i kdyby snad mohla věřit, že na takovou krádež má právo 

z nouze,  přesto  se  naučila,  dělat  to  co  je  pro  ni  nejvíc  důležité,  úplně  tajně  a 

nepozorovaně před očima druhých.

Tak přichází také nyní žena s bázní a třesem k Ježíši, protože ví, jaký zázrak se 

na ní stal. Měl by Ten, který ji právě daroval milost čistoty, ji zase vzít, jako neprávem 

získanou kořist? Právě tato strašlivá možnost straší ženu nejsilněji, ale dokud se bojí, 

není ještě skutečně uzdravena. Právě proto ji Ježíš musí vystavit okamžiku trapnosti, 

nechat se vidět před očima všech. Pokud by tento strach nebyl vyzdvižen na důležitém 

místě, nacházel by pocit neoprávněnosti neustálé místo v srdci ženy. Právě když Ježíš 

sám chce ženu vidět, je jí vzat stálý strach její nedívatelnosti, a pouze, když svůj čin 

otevřeně přizná, naučí se už provždy do budoucnosti, otevřeně stát sama za sebou.

Je  to  ohromující  scéna,  když  žena  pokleká  Ježíši  k nohám aby  si  vyprosila 

odpuštění za „celou pravdu“ jejího činu. V této chvíli je ve hře úplně všechno. Konečné 
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odsouzení  nebo  konečná  záchrana  a  všechno  kulminuje  v otázce,  zda  její  zoufalá 

odvaha bude teď také Ježíšem označena za neoprávněnou. V tomto případě by bylo 

skutečně  po  všem  a  moment,  kdy  doufala,  že  získá  sebe  samu  jako  ženu,  by  byl 

současně momentem jejího nejhlubšího zneuctění a vyhnanství.

Ale ona se nemýlila ani, ve své touze, ani v osobě Ježíše. Neboť to, co nemohla 

očekávat,  to  zázračné  se  stane.  Namísto,  aby podle litery  zákona,  jak by měl,  ženu 

zavrhl, Ježíš ji prohlásí za zachráněnou, a namísto aby sám sebe považoval za nečistého, 

či poskvrněného, požehná jí od srdce a upouští sám od sebe od předepsaných rituálů 

očisty. S konečnou platností nelze litovat, že chce jako žena žít a nic na jejím činu není 

zatraceníhodné. Naopak je její motiv a čin naprosto čistý. 

To  je  soud  Ježíše,  a  je  přinejmenším  tak  smělý  a  šlechetný,  jako  scéna 

z Markova evangelia,  kdy Ježíš  vzal  pod svou ochranu  spor  o  klasy  jeho  učedníků 

o sabatu před výčitkami farizeů, jak to odpovídá jeho učení a základnímu postoji, že 

žádný zákon, i kdyby byl sebepočestnější a svatý, nemůže být důležitější než člověk, 

který trpí nouzí.

Tento příběh o zázračném uzdravení svědčí o velikosti touhy lidského srdce být 

uzdraven a odvahy uznat sám sebe jako důstojnou bytost,  která je v očích milujícího 

člověka  viděna  také  s láskou  a  důstojností.  Příběh  staví  pod  sebe  různé  hodnoty 

a přikládá jim určitý význam a priorotu. Pro Ježíše je nouze lidského srdce důležitější, 

než zákon, který v sobě nese také mnoho pravdy, ale nemůže být nadřazený lidskému 

životu.

Na  rozdíl  od  historicko-kritické  metody,  líčí  hlubinně  psychologická  metoda 

příběh uzdravení  ženy s krvotokem jako vyjádření  psychologických postojů člověka. 

Tato  žena vložila  naději  v Ježíše,  kterého se však neodvažovala  prosit,  ale  chtěla  si 

nárok  na  uzdravení  přisvojit  tajně  a  nepozorovaně.  Kromě  přestoupení  zákona 

o rituálním očištění, odhaluje Ježíš ještě strach v srdci této ženy z uvědomění si vlastní 

hodnoty a důstojnosti. Otázka „kdo se mě to dotkl?“ nepůsobí, jak by se mohlo zdát, 

podrážděně a přísně, ale spíše udiveně, jako výzva k ospravedlnění nároku na vlastní 

uzdravení. Když žena svůj čin otevřeně přizná, naučí se vždy stát sama za sebou.

Dále se budeme zabývat pokračujícím příběhem, který byl přerušen uzdravením 

této  ženy,  a  to  zázrakem  o  uzdravení  dcery  Jairovy.  V následujících  odstavcích  se 

pokusím vykreslit, jak spolu podle E. Drewermanna tyto dva příběhy souvisejí.

26



6.2 Vzkříšení dcery Jairovy

Uzdravení  ženy s  krvotokem se  děje  jaksi  s napjatými  nervy a  chvějícím se 

srdcem, neboť celou tuto dobu existuje muž, který spěchá a vytváří tlak, a kterého každé 

zdržení strastiplně vyvádí z rovnováhy. Je jím otec Jairus. Jemu ta pomalost, nekonečná 

trpělivost,  nekončící  procedura  Ježíše  s touto  ženou  může  připadat  jenom  jako 

nesnesitelné, táhnoucí se zdržení. Jde přeci o život jeho dcery, která umírá.

Nemenší problém spočívá v tom, že jinak než u ženy s krvotokem, jejíž dřívější 

příběh je vylíčen skutečně podrobně, příběh nevypráví skoro nic o dceři Jairově. Přitom 

právě  toto  málo  je  dost,  když  se  to  pokoušíme  pochopit  v citových  významech 

a současně když příběh doplňujeme o symbolickou paralelitu a vnitřní provázanost obou 

ženských postav. Také u dcery Jairovy musíme předpokládat, že centrálně trpí tím, že je 

žena a že se musí z dívky stát ženou. Když bylo doposud zmíněno, že problematika 

ženy s krvotokem koresponduje ve výstavbě příběhu s postavou dcery Jairovy, tak teď 

se  skutečně  ukazuje,  že  v pozadí  pozdějšího  krvotoku  vlastně  musí  být  zachráněno 

děvče, které formálně přivolává a přeje si smrt, aby si zachovalo „čistotu“ dětství. Žena 

s krvotokem je určitým způsobem dokončená postava Jairovy dcery a Jairova dcera se 

zase jeví jako dítě, kterým byla žena před tím, než začalo její utrpení.38

Pouze v tomto vnitřním přiřazení je srozumitelné, proč je nutné nejprve potkat 

skutečně ženu s krvotokem, aby mohlo být přistoupeno k Jairově dceři.  Současně ale 

také rozumíme, proč musí v určitém smyslu Jairova dcera nejdřív skutečně zemřít, aby 

mohla žít. Dilema Jairovy dcery leží podle řečeného především v tom, že její otec svou 

péčí zabraňuje každému kroku k tomu, aby mohla žít život dospělé ženy.

A přesto má Ježíš  úplně pravdu, když  se trýznivě  dlouhý čas  nestará  o  jeho 

zoufalství, jeho neklid a jeho strach. Neboť paradox lásky spočívá v tom, že za určitých 

okolností musí být schopná, nechat druhému volnost až na hranici smrti, až k možnosti 

chtít umřít, aby zůstala druhému nablízku v jeho svobodě. Pečující láska dusí tam, kde 

by měla provázet a stísňuje tam, kde by měla rozvíjet život. Otec Jairus by musel přestat 

být otec Jairus, aby jeho dcera mohla přestat zůstávat jeho dcera, ale to může jedině 

tehdy,  když  v určitém  smyslu  bude  souhlasit  se  smrtí  svojí  dcery,  když  akceptuje 

možnost,  že jeho dcera za určitých okolností pro něj zemře.  Teprve potom bude mít 

dcera Jairova šanci rozvinout se ve vlastním životě.

38 Drewermann. s. 290-310.
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Jak uvádí Drewermann, právě na tomto rozhodujícím místě je teprve v celém 

svém rozsahu jasné, jak silně se vyjadřuje na pozadí postavy celníka určitý postoj, který 

v sobě brání životu, protože nezná nic než pozemský život a neuznává nic než zajištění 

v pozemském  životě.  Ježíš  je  ještě  se  zástupem svých  učedníků  na  cestě  k Jairově 

domu, když jim lidé přicházejí naproti se zprávou, že děvče je mrtvé a že každá další 

snaha  je  zbytečná.  Nejsou  žádné  pochybnosti  o  tom,  že  i  Jairus  sdílí  toto  pojetí 

o konečnosti smrti. Před očima Ježíše se otevírá bezedná propast, neboť je děsivé, co se 

ukazuje  v postoji  Jairově  a  všech  osob  v domě.  Stejný  muž,  který  ve  dne  v noci 

opečovává svou dceru, je ve skutečnosti člověk, který vlastně věří jen na smrt jako na 

poslední moc života.

Pravda je, že když člověk žije v myšlence na smrt, tak k tomu patří od základu 

jiný pohled dna svět,  než který prezentují  Jairus a lidé v jeho domě.  Aby mohli  žít 

opravdový život, potřebují perspektivu, která překoná smrt. Celé tajemství lidského bytí 

totiž  spočívá  v tom,  že  člověk  těch  několik  málo  desetiletí  svého  života  zde  žije 

s vědomím, že smrti se není třeba bát, protože nemůže zvítězit nad životem, který je 

věčný v Bohu.

A přesto vše závisí na tom, nejprve uzdravit postoj Jairův, než bude moci žít 

jeho dcera a žádné jiné slovo ho nezasáhne tolik, než Ježíšovo: „Neboj se! Věř!“ „Neboj 

se,“ je mu řečeno v okamžiku smrti:  „Nemusíš se, Jaire, teď a už nikdy,  bát o svou 

dceru, jako kdyby jsi sám měl být pánem nad životem a smrtí. Život tvojí dcery není 

tvůj majetek, neboť následuje vlastní cesty a zákony. Můžeš a musíš se konečně vzdát 

starosti o svou dceru. 

A Ježíš přidává: „Věř!“ Neboť Jairus by neměl a nemůže svou dceru od sebe jen 

tak odstrčit, jako kdyby mu byl její osud lhostejný, ale smí svou péči nahradit důvěrou, 

že  Bůh drží  stráž  nad  životem jeho dcery.  Ne v jeho  rukou,  ale  v rukou Božích  je 

v tomto okamžiku dcera Jairova, protože umírá svému otci, a pro Jaira vše záleží na 

tom, aby akceptoval smrt své dcery. Jen, když se naučí vrátit svou dceru Bohu, který ji 

stvořil, bude moct ve skutečnosti žít. A tato důvěra platí absolutně.

Zde můžeme říci, že je jen několik málo míst v Novém Zákoně, které zřetelně 

ukazují, že si lidé mohou vzájemně ponechat svobodu jen v prostoru věčnosti a důvěry 

ve věčný život, jako na tomto místě Markova evangelia. Není to jen, že láska k druhému 

vytváří nejhlubší důvod pro víru ve zmrtvýchvstání, ale ukazuje se i opačně, že jen víra 

ve zmrtvýchvstání uschopňuje k lásce.
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Nyní se ale odehrává něco tak strašného a hrozného, že člověk sotva dýchá, když 

to vidí před sebou. Na společnost smutečních hostů uprostřed jejich zoufalého naříkání 

směřuje Ježíš otázku: „Proč pláčete?“ Je to otázka, jak se často děje v Bibli, která má 

dát  prostor  smutku.39 Na  tuto  otázku  mohou  být  vysloveny  jako  odpověď všechny 

pocity bolesti, zklamání a nedostatku odvahy a zlomenosti, a každý ze smutečních hostů 

mohl říci, co pro něj zemřelá lidsky znamená. Přesto však by musely právě tyto svazky 

lásky,  tyto neporušitelné pocity sounáležitosti  vlastně posílit  jistotu,  kterou Ježíš  tak 

zřetelně vyslovuje: „To dítě nezemřelo, jenom spí.“ To je rozhodující slovo, skrze které 

se smutek může otevřít naději jako ranní mlha světlu.

V tomto momentu je možné rozpoznat dvojí pohled na smrt člověka. Zda někdo 

věří pouze v tento svět a život a po smrti již není žádné naděje, nebo zda je možné věřit, 

jak říká Ježíš, v život věčný po smrti. To by vysvětlilo výrok, že „dítě nezemřelo, ale 

jenom spí.“

Teprve v tichu a odloučení se může stát zázrak nově začínajícího života. Tak 

v této scéně, kdy Ježíš vstupuje do prostoru údajně mrtvé a bere s sebou jen její rodiče a 

uchopuje  ruku mrtvé  a  bere  ji  s sebou do  světla  a  života.  Zde  záleží  především na 

rozdílu,  který spočívá  v povaze  dotyku.  Zatímco ruka Jairova leží  na dceři  těžce  až 

k udušení,  Ježíšův  dotek  napravuje.  Zatímco  Jairova  ruka  se  tyčila  nad  dcerou 

napravujíc a určujíc,  bere Ježíš její  ruku jako průvodce na cestě  do života.  Zatímco 

z ruky Jairovy vychází smrt, Ježíšova ruka dává život.

Je to určitě největší umění a zázrak lidského života, když někdo vezme za ruku 

druhého, že při tom procitá ze smrti k životu.  Neboť kdybychom chtěli tuto Ježíšovu 

léčbu vyjádřit  slovy,  museli  bychom říct,  co zní v oslovení  „Talitha kumi“.  „Děvče, 

odvaž se klidně povstat, postavit se na vlastní nohy, nauč se sama chodit a jdi svojí 

cestou,  jsi  k tomu dost  stará.“  A děje  se to neuvěřitelné,  že  toto  děvče se odvažuje 

života,  protože  jí  Ježíš  podává  svojí  ruku.  Je  nutné  dát  Jairově  dceři  jíst,  aby byla 

potvrzena  nově  probuzená  vůle  k životu.  Tímto  způsobem se  ukáže,  že  z ní  zmizel 

poslední zbytek odporu k životu.

Právě  když  se  vyloží  zmrtvýchvstání  Jairovy dcery  jako  vzbuzení  z neživota 

k životu, z odcizení k samostatnosti,  z nemoci k uzdravení, ukazuje se jen jasněji, jak 

rozhodující je pro pozemský život víra v život věčný.

39 Lk 24,17; J 20,13.15

29



Příběh o vzkříšení dcery Jairovy, jak jej chápe hlubinně psychologická metoda 

mluví především o uzdravení postoje otce Jaira. Ten je příliš citově vázaný na svou 

dceru, a to že jeho dcera zemře znamená, že zemřela pro Jaira v jeho srdci, aby mohla 

dále žít svým vlastním svobodným životem jako dospělá žena. Drewermann se v tomto 

příběhu také odkazuje na skutečnost života po smrti a víru ve vzkříšení, v jejímž světle 

se zázrak děje. Příběh také potvrzuje, že Bůh je ten, který dává život.

Pokud se zaměříme na konkrétní praxi a význam těchto příběhů pro dnešního 

člověka zjistíme, že jejich závaznost může vycházet pouze ze základu víry. Pokud se 

psycholog  nebo  psychoanalytik  zabývá  zraněním  typu  ztráty  blízkého  člověka, 

nesnadného opouštění rodičovské role nebo obtížemi s uvědoměním si vlastní hodnoty 

a důstojnosti  v přítomnosti  druhých,  může  pak  činit  nárok  k těmto  příběhům  pouze 

tehdy,  když  dotyčný  člověk  sdílí  křesťanskou  víru.  Pak  je  možno  postupovat 

uzdravujícím způsobem k překonání  smutku  a  pocitů  bolesti.  To  dokládají  Ježíšova 

slova: „Tvá víra tě zachránila,“ nebo „Neboj se. Jen Věř!“

Pokud však někdo nevěří v život věčný a netíhne ke křesťanskému učení o Bohu 

a člověku, těžko se pak budou hledat postupy k jeho uzdravení pomocí těchto příběhů. 

Metoda v psychoterapii  bude hledat jiné cesty k uzdravení a k přijetí ztráty.  Musí se 

počítat  s tím,  že  ne  na  každého  je  možné  učinit  nárok  víry,  tak  jak  je  vykreslený 

v příbězích evangelia. To, co Drewermann interpretuje pomocí hlubinně psychologické 

metody je velmi užitečné a přínosné hledisko z pohledu exegeze i hlubinné psychologie, 

ale  pokud  mluvíme  o  závazku  pro  dnešního  čtenáře,  jak  zmiňuje  kapitola  „Vztah 

teologické etiky k biblické exegezi“, je nutné tento závazek postavit na základě víry.

Z této  úvahy si  můžeme položit  otázku, co se může odehrát  v člověku,  který 

neprožívá víru v Boha, a který je nazýván podle evangelia „pohanem“, když se setká ve 

svém  utrpení  s Ježíšem.  Odpovědí  nám  může  být  příběh  o  uzdravení  posedlého 

z Gerasy, který je postaven do kontrastu s vírou ženy s krvotokem a otce Jaira. Tento 

příběh interpretuji v následující kapitole.
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7. Interpretace příběhu o uzdravení posedlého v Gerase (Mk 5,1-20)
Rozpory v příběhu, které ukazují na vnitřní rozervanost, kterou trpí tento muž 

poukazují  na  postavu  bezmoci  a  vydání  napospas,  vlastně  na  smrt.  Nestačí  vzít  na 

vědomí chování tohoto muže pouze jako sbírku symptomů, ale pokusit se porozumět 

tomu, co svým chováním vyjadřuje a co se v něm odehrává, když se chová a když mluví 

právě tímto způsobem. Příběh chce o tomto muži sdělit něco podstatného, a proto mají 

jednotlivé momenty jeho chování také symbolický charakter.

Jak uvádí  popis v evangeliu,  muž,  posedlý z Gerasy,  trpí  hluboce sám sebou 

a jeho  celé  chování  a  jednání  je  utvářeno  trýznivými  protiklady.  Své  obydlí  má 

v hrobech,  které  symbolizují  obraz jeho nečistoty.  Kdo se dotkl  těla  zemřelého,  byl 

považován za nečistého. Lze konstatovat už tady a teď, že zasvěcenec smrti žije mezi 

mrtvými,  odříznutý,  odcizen  od  komunikace  života  a  ztracen  z ní.  Těžko  lze  asi 

porozumět tomu, že člověk hledá svůj domov tam, kde žádný domov neexistuje, a který 

musí žít tam, kde život už není, který se cítí být více spojen s mrtvými než se živými. 

Máme před očima život konkrétního člověka, jehož život se zdeformoval do „neživota“, 

živého mrtvého, jenž dávno zemřel a musí přesto dále fyzicky žít.40

Můžeme se domnívat, že bolestnou zkušeností je, když ten kdo nejvíce potřebuje 

pomoc  druhých  lidí,  se  bojí  druhých  často  jako  ohrožení.  Ovšem ti,  kteří  se  často 

dokonce s dobře myšlenými úmysly pokoušejí o pomoc, jen více zesilují sociální strach 

a odmítání  kontaktu.  Posedlý se tím dostává do uzavřeného kruhu. Ti,  kteří  k němu 

přicházejí, nepovažuje za důvěryhodné pomocníky a zachránce, ale vidí v nich nepřátele 

a protivníky. Ti, kdo přinášejí pouta a řetězy, považuje za násilníky a lupiče svobody.

Takový strach z lidí deformuje lidskou existenci do kruhu sebestřednosti, aniž 

by mohlo pro toto stále prchající,  bojující já bez domova někdy existovat něco jako 

naplnění  smyslu,  štěstí,  bezpečí  a  jednota.  Někoho,  kdo  se  objeví  v jeho  blízkosti, 

divoce odmítá s nepřátelstvím, ale současně touží pomocí nekončícího, táhlého volání 

o oporu a podporu druhých lidí. Sice neadresně, ale prosí o pomoc. Když se však někdo 

pokusí odpovědět na jeho nářek a bědování, spustí jen stejnou explozi strachu a obrany. 

Někdo může až nesnesitelně trpět osaměním, a přece je odsouzen k osamění, protože se 

nejvíce bojí toho, co si přeje, blízkosti druhého člověka.

Tyto protiklady vyvolávají otázku, jak je tedy možné přiblížit se člověku, jenž 

nesnese  svou vlastní  blízkost,  a  proto  i  blízkost  druhého,  a  který  může  jen  unikat? 

Jakmile spatřil z dálky Ježíše, běžel mu naproti a padl mu k nohám s vroucí prosbou. 
40 Drewermann. s. 284-290.
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Čtenář by očekával prosbu o vysvobození z pekla osamění a ztracenosti, ale místo toho 

posedlý muž útočí na kolenou na Ježíše, aby ho nechal na pokoji, a aby mu nepomáhal. 

Hořké  zvolání  vypadá  jako  poslední  akt  milosrdenství  a  soucitu,  aby  ho  ponechal 

nerušeně  v uzavřeném  kruhu  jeho  strachu.  Zápasí  ale  muž  v náročném  putování 

primárně o štěstí, nebo o zbavení utrpení?

Jak si můžeme všimnout,  zajímavé je, že démoni zejména u Marka disponují 

znalostí  toho,  kdo je  Ježíš.  Je  ale  otázkou,  odkud pocházejí  tyto  vědomosti  o  Bohu 

u člověka, který chce o Bohu tak málo vědět, respektive má jméno Boží jen v ústech, 

aby Bohu unikl a oprostil se od něho. Toto pojetí by mohly potvrzovat všechny rozpory 

v existenci  posedlého.  Jeho  zápas  mezi  sebenenávistí  a  sebepotvrzováním,  mezi 

bezmocí  a  silou,  mezi  osaměním  a  touhou  po  kontaktu,  mezi  závislostí 

a demonstrovanou svobodou a konečně mezi životem a smrtí.

Umocnění tohoto utrpení musí nastoupit, když se ve vědomí probudí otázka, jak 

by bylo vlastně správné žít, a když se zároveň ze strachu neodváží následovat pravdu. 

Zoufalství  se  pak  dostane  do  zoufalého  boje  proti  jediné  podobě  pravdy, 

prostřednictvím  níž  může  být  vysvobozeno,  ale  strach  vítězí  nad  pravdivostí. 

U posedlého  se  dostavuje  tato  konfrontace,  tento  krajní  odpor,  který  nastává,  když 

člověk, jenž existuje jen ze strachu, narazí na svého zachránce a osvoboditele. Někdo by 

si mohl myslet, že po tolika utrpení bude rád, že může opustit takový život a konečně 

přijít k sobě. Ukazuje se ale, že když se naučil útočit na sebe kameny, nebude mít rád 

ani toho, kdo ho chce učit přátelskému zacházení se sebou samým a spíše ho nenávidí. 

Když se naučil utíkat před blízkostí člověka, snaží se napadnout hněvem a vyhnat toho, 

kdo mu nabízí, že se stane jeho průvodcem a přítelem.

Ježíš  se  ale  vystavuje  tomuto  odporu  a  oněm  rozporům,  nechá  je  na  sebe 

koncentrovat, aby mohly všechny staré strachy a chybné postoje přestat. Co může Ježíš 

dělat? Co smí vůbec udělat? Má právo s ním zacházet proti jeho vůli? Nerespektovat 

určité pojetí autonomie? Má dovoleno ho určitým způsobem trápit kvůli jeho uzdravení, 

záchraně, osvobození? Jde zde přitom o zcela podstatnou otázku lidského bytí, nakolik 

se někdo, navzdory svému strachu, odváží sledovat a následovat Boží pravdu? Co chce 

někdo vlastně říci tím, co říká? Může právě to, co je pro něj nejdůležitější, skrývat ve 

vedlejších větách a nepřímých, nejasných náznacích? Nebo ho jeho strach z druhých lidí 

nutí, aby schovával a ukrýval své skutečné myšlenky a pocity za úplně opačná vyjádření 

z obavy, že bude zklamán a předem již vysvětluje, že to vlastně nechce, zatímco právě 

po tom nejvíce touží.  Proto je  potřeba  umět  naslouchat  tomu,  co  kdo říká a  jakým 
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způsobem to  říká.  Na  chování  posedlého  je  vidět,  že  bezpodmínečně  hledá  a  chce 

pomoc druhého člověka, ale že se ze strachu právě proti tomu brání a uzavírá. 

Jak  zmiňuje  Drewermann,  první  rozhodující  přístup  k jeho  postupnému 

uzdravování  proto  spočívá  v tom,  že  se  jeho  verbální  výroky  považují  za  rozpory 

podmíněné strachem,  a že Ježíšův styl  rozhovoru se zabývá jeho původním přáním. 

Také  záleží  na  tom,  koho Ježíš  v posedlém vidí.  Jak překonat  silné  bariéry  strachu 

a odmítání kontaktu, které projevuje ten posedlý? Všichni, kdo mu dosud chtěli pomoci, 

se ho pokoušeli pomocí násilí doslova dostat pod kontrolu, přivázat ho a uvázat. Jaká 

jiná cesta k jeho srdci se zde nabízí? „Zkrotit“ ho v jeho strachu tím, že se do něho bez 

nátlaku a násilí někdo vcítí a vžije a snaží se porozumět zevnitř jeho životu. A to se 

může stát tím, že se ho někdo, obrazně řečeno, zeptá na jeho jméno.

Jak se jmenuješ? Tato otázka a toto oslovení zde znamená konec a opak všech 

dosavadních  dobře  míněných  pokusů  o  záchranu  na  základě  zdánlivé  péče 

a zodpovědnosti. Dále znamená první pokus dát mu šanci, aby druhému člověku sdělil, 

jak to v něm ve skutečnosti vypadá.  Znamená to už dále nevycházet z nátlaku, který 

přichází z očekávání společnosti a sociálního okolí, ale do středu všech zájmů postavit 

jeho samého.

Odpověď  která  zazní,  pak  obsahuje  celou  bolestnou  pravdu  posedlého 

(srov. Mk 5,9). Na otázku „kdo jsi?“ neexistuje žádné já, které by mohlo odpovědět. 

Je schopen jen popsat onu rozervanost v níž žije. S vodopádem svých asociací může asi 

jen říci: „Vlastně nevím, kým jsem a kdo jsem.“ Současně je zde naděje, že v každém 

existuje v jeho utrpení a trýzních přes všechno síla touhy a nikdy zcela  zapomenutá 

pravda,  která  čeká  jen  na  to,  že  bude  osvobozena  druhým  člověkem,  jenž 

s neotřesitelnou a ničím nezklamanou vytrvalou láskou klade stále znovu otázku: „Kdo 

jsi?“ a „Jaké je tvé vlastní jméno?“

S pokusem osvobodit někoho z vězení a ze zajetí jeho stavu, často není brána 

v úvahu představa o tom, co se vyvolá otázkou po jeho jádru a jeho podstatě. Ježíš svou 

otázkou dosáhl  toho,  že  mu nemocný odhalil  celou míru  a rozsah své rozervanosti, 

a proto se stává problémem, jak lze tak obrovsky nahromaděné protiklady v srdci tohoto 

muže řešit a uvolnit. Někdy se mluví u obrazu zničení „sviní“ o magickém zabití proto, 

že posedlý sám od sebe aktivně nic nepodniká, aby hnal „svině“ ze svahu dolů, ale stačí 

jeho přání a impuls chtít být sám uzdraven. V tom se děje zázrak uzdravení posedlého, 

mezi jeho touhou po svobodě a mocí Ježíše, který odhalil jeho pravé přání.
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Po tomto dlouhém vnitřním boji muže při rozhovoru s Ježíšem se opravdu stává 

zázrak a muž je uzdraven. Žije najednou jako člověk osvobozený od démonů strachu 

a začíná tušit svůj vlastní život. Pochopitelným přáním bude, že se chce osobně a trvale 

připojit k tomu, kdo mu pomocí své osoby daroval jeho vlastní osobu. Jestliže někdo ve 

svém životě  potká někoho,  kdo je  schopen svým porozuměním,  dobrotou,  odvahou, 

pokojem,  bytostnou  svobodou,  naplněním  Duchem  Vzkříšeného  mu  naplnit  život 

důvěrou, radostí, pokojem a láskou, dá se pochopit, že mu bude chtít věnovat své srdce, 

a to nejlépe navždy. Kdo někomu daroval život a stal se mu životem, tomu chce i on 

z vnitřního  popudu  zase  darovat  život  svůj.  To  znamená,  jako  i  v jiných  příbězích 

o uzdravení, neztratit Ježíšovu uzdravující, nosnou a obšťastňující přítomnost.

Zde ale Ježíš nedovoluje tomuto muži, aby se k němu připojil. Odpovídá totiž 

stejně citlivě jako předtím, přesně tak, jak to tento muž potřebuje. Má se vrátit domů a 

tam má zase jako znovuzrozený žít. Jeho svědectví bude spočívat hlavně v tom, že dříve 

posedlý ukazuje svým bytím na mocné činy Boha, že je schopen unést dříve nenáviděný 

a sevřený svět těch,  kteří  přinášejí pouta a řetězy,  protože už nepotřebuje obhajovat 

svou svobodu na okraji hrobů a hrobek. Bude vědět, že mu jeho svobodu daroval Bůh, 

a že ho nemá kdo znovu spoutávat. Bude vědět o své důstojnosti, protože existuje jeho 

jméno,  kterým  ho  Bůh  zavolal  do  života  a  určil  pro  věčnost.  Ježíš  ho  propouští 

s výzvou, aby svým blízkým tlumočil, co velkého na něm Bůh vykonal a jak se nad ním 

smiloval.

Jak  ukazuje  vyprávění,  jestliže  chce  tento  muž  mluvit  o  Bohu,  musí  mluvit 

o Ježíši z Nazaretu. To, co démoni na začátku vmetli Ježíšovi do tváře jako vyhlášení 

boje, totiž že je Synem Nejvyššího, se nyní stává obsahem jeho celého života. Bude 

hlásat a vyznávat, že Bůh v blízkosti tohoto muže byl schopen vyhnat strach z lidského 

srdce. A to, čeho se na začátku tak bál, se nyní stalo ztělesněním jeho štěstí. Tím, že se 

Ježíšovi svěřil, když se ho zeptal na jméno, bude vědět, jak silně může Bohu důvěřovat, 

neboť ho povolal jeho vlastním jménem. Z hrobů povstal ke štěstí a k pokoji a může 

hlásat, co Ježíš žil a co je jeho poselstvím. Bezpečí a blízkost Boha znamená pociťovat, 

že On sám jako Syn Boží osvobozuje v lásce od strachu.

Máme  před  očima,  díky  příběhu,  empatický,  zkušený,  lidsky  navazující 

a závazný  příklad  zázraku  proměny  ze  smrti  do  života,  z  odcizení  do  svobody,  od 

sebenenávisti a osamění k důstojnosti a vzájemnosti.
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Příběh  o  uzdravení  posedlého  z Gerasy  vypráví  příběh  muže,  který  trpí 

sociálním vyloučením. Příčina není v příběhu uvedena, avšak je jasné, že tento muž má 

strach  s pomoci  a  blízkosti  druhých  lidí.  Musí  pak  žít  v hluboké  osamocenosti 

a odloučenosti od všech ostatních. Když k němu Ježíš přichází, je postoj tohoto muže 

stejný,  jako k ostatním lidem.  Ovšem postoj  Ježíše  se  liší  v zájmu o skutečné  přání 

muže, které nedokáže vyslovit navenek. Je jím volání o pomoc a o uzdravení. Teprve 

v přiznání si této skutečnosti, kterou Ježíš po posedlém vyžaduje, může dojít k zázraku 

uzdravení.  Opět  zde  příběh  vykresluje  změnu  postoje  v srdci  tohoto  muže  k sobě 

samému a k druhým lidem.

Otázka ke které tento dramatický příběh vybízí  zní,  jak se mění vnitřní život 

člověka,  který v Boha nevěří,  ani ho nehledá,  ale najednou se s ním ve svém životě 

setká. V praxi dnešního člověka to může znamenat buď setkání na duchovní úrovni, kdy 

člověk uvěří v Boha a jeho lásku a tzv. konvertuje ke křesťanství, nebo může jít o pouhé 

setkání s někým blízkým, kterému na dotyčném člověku opravdu záleží a dokáží si oba 

projevit vzájemnou důvěru. K této důvěře však může vést dlouhý a dramatický vnitřní 

boj  opuštěného  člověka,  kterému  brání  především  strach,  aby  se  dokázal  druhému 

přiblížit  a vyjít  ze svého utrpení osamocenosti.  Pokud má jít  o skutečnou důvěru, je 

nutné předpokládat velkou trpělivost a lásku na straně pomáhajícího a velkou odvahu 

a odhodlanost vzdát se svých starých způsobů a přístupů k druhým a sobě samému na 

straně člověka trpícího.

Pozoruhodné také je, jak Ježíš dokáže oddělit vnější projevy posedlého muže od 

jeho vlastní  osoby a skutečných přání,  které se snaží neúprosně skrývat.  Při pomoci 

lidem na okraji společnosti je někdy nutné a také velmi obtížné, odhlédnout od jejich 

fyzického stavu a vnějších projevů,  které  spíše  od pomoci  odrazují  a  zaměřit  se  na 

člověka v jeho důstojnosti a celistvosti.
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8. Současná „dcera Jairova“
Pro dokreslení aktuálnosti evangelia i v dnešní době, uvádím ve své práci shrnutí 

rozhovoru s jednou ženou, se kterou se zamýšlím nad tématy výše zmíněných příběhů. 

V tomto  rozhovoru  mi  nejde  o  nějaký sociologicky  významný  vzorek,  ale  jedná  se 

o čtení  určitého  lidského příběhu a  jeho  zkušeností  dnes  ve  světle  interpretovaného 

příběhu. Tím se dostává hermeneutický proces k aplikaci. Jde mi především o to, ukázat 

na  nové  čtení  biblického  příběhu  na  základě  lidského  příběhu  této  ženy  a  jejích 

zkušeností. 

Také se tím ukazuje vhodnost hlubinně psychologické metody, která počítá se 

živým Božím Duchem a jeho působením stále, a tedy i dnes. Duchovně inspirované 

a interpretované  příběhy  mohou  proto  oslovit  dnešního  člověka  a  nabídnout  mu 

uzdravení, smysl a orientaci v jeho životě.

Příběhy  v mé  práci  by  šlo  také  postavit  do  souvislosti  s tématy  jako  např. 

sociální vyloučení, drogová závislost, žena ve společnosti a práva žen. K těmto tématům 

jsme však v rozhovoru nedospěli.

Základní zlom ve víře této ženy byl, když ve svém dospívání viděla film o Ježíši, 

ve  kterém  slyšela  právě  onu  známou  větu:  „Děvče  vstaň“.  To  bylo  pro  ni  hodně 

oslovující a hluboké zvolání, jakoby ho vyslovil sám Ježíš. Od té doby se začala dívat 

na svět jinýma očima, ve světle tohoto příběhu a lásky Boha k člověku. Uvědomila si, 

že Bůh má člověka opravdu rád.

Dále říká, že se nemusíme bát prosit Boha o všední věci a každodenní starosti. 

Že se nemusíme bát Ho obtěžovat a nárokovat si to, co považujeme za důležité pro náš 

život. Tak jako žena ze zástupu se nebála projevit nárok na vlastní uzdravení, tak i my 

bychom se měli odvážit Bohu předkládat své trápení a starosti. Pokud bude naše prosba 

upřímná, může být vyslyšena.

Ovšem, jak dále žena v rozhovoru sděluje, naše představy řešení problému se 

mohou  značně  lišit  od představ Božích.  Příkladem budiž  příběh o Jairově  dceři,  ve 

kterém  má  otec  Jairus  jasnou  představu  o  tom,  jak  má  zázrak  o  uzdravení  dcery 

vypadat. Představuje si ho bez námahy,  zadarmo a bez vnitřní spolupráce. Bůh však 

vyžaduje nejen nárok na vlastní svobodu konání, ale také spolupráci a aktivitu člověka. 

Ve všech příbězích o uzdravení jsou postavy, ať už žena, otec Jairus nebo posedlý muž, 

které musí vyvinout nějakou aktivitu a prokázat odvahu a víru, ze které pak vychází 
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zázrak uzdravení.  Uzdravení  spočívá nejen v odchodu vnějších příznaků nemoci,  ale 

především  v uzdravení  postoje  vůči  sobě  samému  a  vůči  druhým  lidem  a  svým 

nejbližším. Pokud naplno přijmeme Boží vůli a Jeho představu, můžeme vidět i v našem 

životě zázraky.

Jak zmiňuje dále žena v rozhovoru, ostatní lidé mohou mít představy o tom, jak 

se má chovat člověk jako „správný věřící“. Jak se má oblékat, jak se má modlit, co má 

říkat atd. Je to podobné jako předepsaný rituál očisty ženy s krvotokem, která však boří 

tento zákon a přichází přímo za Ježíšem. Víru je totiž nutno prožívat opravdově ve svém 

srdci, hluboko ve svém nitru, a ne pouze navenek a formálně. Někdy i dnes mohou být 

lidé ve společenství věřících nepohodlní, ti  kteří pohoršují. Ať už jsou to mladí lidé 

nebo  ti,  kteří  svou  víru  prožívají  jiným  způsobem  než  ostatní.  Zde  je  také  patrná 

Ježíšova odvaha nebát se jít proti davu a být jiný než ostatní, avšak vždy ve spojení 

s Bohem Otcem. Jedině Bůh totiž vidí do srdce člověka.

Dalším tématem našeho rozhovoru bylo opouštění věcí a rolí  v našem životě. 

Tak jako otec Jairus musel opustit svoji rodičovskou roli a jistým způsobem se „vzdát“ 

své dcery, aby se mohla sama postavit na vlastní nohy, tak i my mnohokrát v životě 

musíme opouštět různé pozice. Může to být odchod ze zaměstnání,  z nějaké vedoucí 

pozice, z bytu, odchod z rodiny, od rodičů, odchod dětí z domova atd. Ve všech těchto 

případech je nutné, aby se člověk něčeho nebo někoho vzdal, aby mohlo vzniknout něco 

nového. A opět ve světle víry, vše se musí přenechat Bohu a „věřit“, že naše ztráta bude 

ve skutečnosti ziskem a zázrakem.

V rozhovoru jsme také narazili na téma, se kterým se žena svěřuje, že nejtěžší je 

opouštět život blízkého člověka, a to především pokud je to ještě dítě. Tak jako dceři 

Jairově bylo teprve dvanáct let,  tak i mnoho rodičů má nemocné děti,  které umírají. 

Základem k překonání utrpení ztráty někoho blízkého je uvědomit si, že opravdu může 

zemřít,  a  že  je  nutné  ho  plně  odevzdat  do  Božích  rukou.  Že  není  možné  blízkého 

člověka vlastnit, ale je správné pouze ho doprovázet. To je v životě člověka zřejmě to 

nejtěžší, co musí přijmout, tak jako otec Jairus.

Pro dokreslení tohoto tématu uvádí žena citát  z knížky „Děti jsou hosté, kteří 

hledají cestu.“ podle Chalíl Džibrána.41

„Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě 

samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. 

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. 

41 Prekopová, Schweizerová. s. 152
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Můžete se snažit být jako ony, ale nepokoušejte se učinit je podobné sobě. Neboť život 

nekráčí zpět a nezastavuje se.
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ZÁVĚR
Cílem práce bylo  interpretovat  vybrané  příběhy z Markova evangelia  pomocí 

hlubinně psychologické metody podle E. Drewermanna. Po zpracování všech kapitol 

jsem dospěl k těmto závěrům:

První kapitola zdůrazňuje vhodné metody výkladu Písma v církvi, mezi nimiž je 

i hlubinně psychologická metoda. Jedinou nevhodnou metodou, kterou výklad odsuzuje, 

je fundamentalistická metoda četby Písma.

Z následující  druhé  kapitoly  vyplývají  základní  charakteristiky  hlubinně 

psychologické metody, která je v práci použita k interpretaci příběhů. Hlavními dvěma 

představiteli této metody jsou A. Grün a E. Drewermann.

Třetí  kapitola  se  zabývá  vztahem  teologické  etiky  a  biblické  exegeze. 

Teologickou etikou se rozumí křesťanská etika jako teologická věda, která je odkázána 

na  různé  prameny  poznání  mravního  pohledu,  úsudku  a  rozumu.  Vedle  filosofie 

a sociálních věd se nesmějí zanedbávat teologické prameny, k nimž v první řadě patří 

Bible  jako listina  křesťanské víry v Boha a  výklad světa  vztažený k této  víře,  který 

nalézá  určitý  dějinný  výraz  v křesťanské  tradici  jako  dalším  teologickém  prameni. 

Hermeneuticky  kvalifikovaná  četba  Písma  musí  metodicky  zahrnout  podmínky 

porozumění čtenáře, jeho společenský a kulturní kontext a kritéria jeho zkušeností, které 

do četby vstupují. Tyto podmínky ovšem nezůstávají  vně procesu četby a interpretace, 

ale  zásadně  ho  utvářejí.  Kontextuální  teologie  poskytuje  proto  důležité  příspěvky 

k novému otevření biblických textů etickému záměru.

Čtvrtá  kapitola  se  věnuje  krátkému  životopisu  Eugena  Drewermanna  a  jeho 

tvorbě,  která  se týká výkladu Písma pomocí  hlubinně psychologické metody.  V této 

kapitole  se  ukazuje,  že  dialog  mezi  křesťanstvím  a  psychologií  může  být  velmi 

přínosný.

Obsahem  páté  kapitoly  je  téma  kontextu  Markova  evangelia.  Kapitola 

představuje  historický  náhled  na  Markovo  evangelium  a  na  jeho  vzájemný  vztah 

k ostatním evangeliím. Zabývá se Markem jako autorem a literárním tvůrcem evangelia. 

Také je zde vykreslena struktura Markova evangelia, do které jsou zařazeny vybrané 

příběhy, které jsou v práci interpretovány.
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Šestá  kapitola  již vykládá samotný příběh o ženě s krvotokem a o uzdravení 

dcery  Jairovy.  V úvodu  je  zmíněno,  že  následující  výklad  je  prováděn  podle  textů 

E. Drewermanna  pomocí  hlubinně  psychologické  metody.  Dále  je  řečeno,  že  oba 

příběhy spolu souvisejí  a  je  nutné  vykládat  jeden ve světle  druhého a  naopak.  Oba 

příběhy  stojí  v zajímavém  protikladu,  téměř  kontrastu,  a  přece  spolu  neoddělitelně 

souvisejí.  Oba  dva  se  týkají  problematiky  ženy  a  její  role  ve  společnosti.  Příběhy 

zmiňují nejen uzdravení tělesné, ale především, jak zdůrazňuje Drewermann, uzdravení 

postojů člověka, ve kterém spočívá celý zázrak. Po každém příběhu následuje krátké 

shrnutí, které uvádí do souvislostí s rozhovorem, který se nachází na konci práce.

Sedmá kapitola interpretuje příběh o  uzdravení posedlého muže z Gerasy, též na 

základě  Drewermannových  textů.  V úvodu  je  zmíněna  rozpolcenost  muže  a  velké 

kontrasty  v jeho  chování.  Celé  uzdravení  a  zázrak  se  odehrává  v rozhovoru  mezi 

Ježíšem a tímto mužem. Příběh, který je zasazen do prostředí pohanů ukazuje na misijní 

rozměr evangelia. Příběh je opět zakončen krátkým shrnutím.

Úkolem osmé kapitoly je poukázat, pomocí vybraného rozhovoru, na aktuální 

působení  evangelia  v životě  dnešního  člověka.  Žena,  se  kterou  je  rozhovor  veden 

popisuje různé situace ve svém životě, které souvisejí s vybranými texty. Mezi těmito 

tématy se objevuje: láska Boha k člověku, víra člověka v Boha, zřeknutí se svých rolí 

v životě a v neposlední řadě také nemoc dítěte a její dopad na prožívání rodičů, kteří 

jsou nuceni tuto situaci přijmout a vyrovnat se s ní.

Práce  ukazuje  na  jednu  z mnoha  metod  výkladu  Písma,  kterou  je  hlubinně 

psychologická  metoda,  a  která  může  být  velice  obohacující  pro  člověka,  který 

v biblických textech hledá hlubší smysl a závaznost pro svůj vlastní život.
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