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1. HERMENEUTIKA JAKO METODOLOGICKÝ KLÍČ 
Hermeneutika je filosoficko-filologickou naukou o zkoumání textů a 

zejména jejich výkladu. Její úloha je důležitá nejen u textů historicky starších, ale i 

současných, a tak považuji za podstatné rozebrat způsoby jejího použití nejprve 

poněkud obecněji ve vztahu k textům jako takovým a v druhé části bych se věnoval 
konkrétním krokům použitým v této práci společně s příklady jejího použití. 

V této kapitole je výraz hermeneutika chápán ve smyslu zkoumání textů, 

nikoli uměleckých děl jako takových, jak jej používá např. W. Dilthey, ani ve 

smyslu pochopení lidského bytí, jak se objevuje u Heideggera. Základním 

předpokladem hermeneutiky je, že čtenář textu nikdy nepřistupuje nepředpojatě, 

protože existuje mnoho faktorů, které u něj vytvářejí jakýsi předpoklad chápání 

tohoto textu (kulturní kontext, prostředí, vzdělání či vlastní zkušenost...), jak uvádí 

H.-G. Gadamer - Vorverstandnis, předporozumění. Badatel si ve chvíli, kdy bere 

text do ruky, musí takovéto své předpoklady uvědomit, aby byl schopen co nejméně 

subjektivně text pochopit a vstřebat. Upřímně řečeno, absolutně nepředpojatý 

pohled na daný problém j e v podstatě nemožný, všichni jsme zasazeni do určitého 

životního a světonázorového kontextu a z toho není možné jen tak vystoupit. 

V hermeneutice nám jde o pochopení textu tak, jak jej chápal nejlépe autor, 

případně jeho čtenáři, tedy lidé zpravidla odlišné dějinné epochy od nás, a to je 

velice obtížné, pokud tato epocha není naše. Jistě, můžeme si tento fakt uvědomit a 

pokusit se o jakýsi „úkrok stranou", vyvázání se ze současného kontextu, ale už 

fakt, že toto děláme, je kontextem novým a opět vzdáleným tomu původnímu. Dá se 
říci, že jedinými úspěšnými aplikátory hermeneutiky jsou ti, kteří text tvořili, 

případně jejich čtenáři. Ačkoli takovéhoto úspěchu nemůžeme dosáhnout, 

neznamená to, že bychom se měli tohoto směřování vzdát! Naším úkolem je 
vyvázat se nakolik je to jen možné z pout chápání v dnešním stylu a pokusit se text 

pochopit v kontextu jeho doby. 

Pro lepší přehlednost způsobu postupu, jsem rozdělil hermeneutický rozbor 

na několik kroků, které jsou vzájemně propojené a koherentní, stejně jako je 

koherentní zkoumaný text. V závislosti na původu textu a v kontextu této práce 

jsem tyto kroky rozdělil do tří kategorií a to na texty současné (tedy současné 

badateli, který je zkoumá), na texty historické a na zkoumání samotných textů 

biblických, které jsou velice specifické, a jejich výklad patří k těm nejobtížnějším, 



k čemuž se vrátím v oddíle právě jim věnovanému. Každý z těchto druhů textů 

obsahuje určité kroky, které by nám měly zajistit co nevyšší možnou distanci od 

předporozumění. Seřadil jsem tyto kategorie od nejjednodušší po nejsložitější 

analýzu, přičemž následující kategorie pochopitelně obsahuje analytické kroky 

obsažené v kategoriích předcházejících. 

1.1 Zkoumání současných textů 

Současnými texty, jak bylo již řečeno, chápeme takové spisy, které vznikly 

v epoše současné badateli. Jde o období, které má stejné nebo velice podobné 

chápání světa, jako je tomu u člověka k textu přistupujícímu. Dějiny neznají 

přelomové momenty, to jen my jako pozorovatelé kouskujeme historii na části, 

abychom ji mohli lépe uchopit. Ačkoli takovéto zlomy bývají zpravidla jednotlivá 

data, a to nejčastěji data významných bitev, podstatnější rozdíly mezi epochami 

jsou ve vnímání světa, člověka a jeho místě v kosmu či smyslu existence vůbec. 

Různé epochy jsou charakteristické takovýmito postoji, a ačkoli je situace podstatně 

komplikovanější, pro tuto chvíli stačí pracovat se zjednodušenou tezí, že každé 

historické období má charakteristickou vůdčí myšlenku, která formuje náhled 

současníků na universum. Právě současné texty pocházejí z období stejné vůdčí 

myšlenky, proto je analýza takového textu jednodušší, než, jak bude ukázáno dále, 

analýza textu historického. S čím bychom tedy při rozboru takovéhoto textu měli 

začít? 

V první řadě bychom si měli uvědomit, co od textu vlastně očekáváme, 

s čím k němu přistupuji. Beru do ruky spis světoznámého cestovatele, s jehož dílem 

jsem dobře seznámen a očekávám tedy objektivní zprávu o určité zemi? Nebo 

naopak jsem četl předcházející dílo a byl jsem zklamán, je tedy mým základním 

naladěním skepse k textu novému? Je to dílo, které mi má předat základní nebo jen 

doplňující informace? V prvním kroku bychom se měli oprostit od zaujetí a 

přijmout text jako úplně nový; například nepodléhat vlastnímu názoru na předmět 

spisku, pokud se jedná o téma mně sympatické či naopak. Očistit se tedy od 

vlastních interpretací. 

Pokud tedy jsme schopni předporozumění oklestit v možné míře, měli 

bychom se zaměřit na osobnost autora. Z jakého prostředí o tématu uvažuje? Je jeho 

součástí nebo je v roli nezávislého pozorovatele? Katolický kněz píšící o ukřižování 

bude mít jiné předpoklady k popisu než například protestantský či ateistický 



religionista, což se s největší pravděpodobností bude odrážet v textu samotném. 

Stejně tak interpretace života v indiánské vesnici bude jiná od evropského 

cestovatele a od příslušníka tohoto kmene...atp. Pokusme se tedy uvědomit si, 

z jakého kulturního prostředí autor pochází a jak by toto prostředí mohlo ovlivnit 

pojímání předmětu textu. Stejně tak záleží i na civilizačním okruhu, který na 

základně odlišné historické a kulturní tradice má velký vliv na téma, zejména pokud 

se jedná o téma pocházející z okruhu jiného. 

Dalším analytickým krokem je pochopení záměru autora. Psal text jako 

objektivní zprávu o předmětu nebo má sklon k vyzdvihování negativních či 

pozitivních částí? Vyšetřovací spis zabývající se sektou bude mít zcela jinou 

výpovědní hodnotu než informace z pera člena této skupiny či z pera člena skupiny 

konkurenční. Záměr autora nám odhalí úskalí a možné neobjektivity v textu, na 

které bychom měli dát pozor, abychom si nevytvářeli iluzorní obrázek o předmětu. 

S tímto krokem velice úzce souvisí, komu je text určen. Pokud známe 

cílovou skupinu, jsme schopni lépe chápat text v jeho podstatě. Je zcela zřetelné, že 

Obrázková Bible pro děti bude jiným druhem textu než Bible samotná a to jak 

v množství informací, tak i ve formě, kterou tyto informace jsou předávány. 

Velmi závažným faktem, na který se občas zapomíná, je původní jazyk textu 

a jeho případný překlad. Vzhledem ktomu, že převod z jednoho jazyka do jiného 

s sebou může přinést posunutí významu, je ideální, když jsme schopni pochopit 

význam slov v jazyce, ve kterém byl text napsán. Cizí jazyk neznamená jen odlišné 

způsoby zaznamenávání informací, ale lidé odlišného jazyka v tomto jazyce také 

myslí a leckteré slovní a větné konstrukce jsou tímto myšlením ovlivněny. 

V překladu tedy nejde o přesné převedení slov neznámých na slova známá, ale o 

přenos významů, což se může projevit i úplně rozdílnou větnou konstrukcí i 

použitím jiných slov. Často se v překladu ztrácejí i vedlejší významy původního 

spojení.1 

V ideálním případě jsme schopni porozumět cizojazyčnému textu sami a 

pochopit jeho významy, pokud tomu však tak není, musíme si opatřit překlad a 

tomu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k desinterpretaci textu 

původního nekvalitním převedením. 

1 Například následující anglická slovní hříčka je do češtiny nepřeložitelná za použití pouze 
přeložených slov: This bar chart describes my favorite pies and this pie graph describes my favorite 
bars. Abychom dosáhli stejného efektu, musíme použít jiných slov, protože v českém jazyce 
nemáme stejné slovo mající jak význam „restaurace", tak „sloupec". 

7 



Jako poslední krok bychom měli určit kontext vzniku díla. Jedná se o dílo na 

jiná navazující či stojící samo o sobě? Je součástí nějaké edice, u které se dá 

předpokládat, že jednotlivé části na sebe mohou odkazovat? Jaké jsou okolnosti 

vzniku díla? Vzniká v atmosféře strachu z popisovaného tématu nebo naopak jsme 

hrozbou předmětu my? Existují na poli zájmu o téma i jiné publikace, vůči kterým 

se tato vyhraňuje? Je téma ožehavé nebo dokonce tabuizované ve společnosti, ze 

které autor či jeho čtenář pochází? Všechny tyto faktory mohou ovlivnit nejen 

autora, ale i jeho publikum, tedy nás, a tak je v zájmu co nejobjektivnějšího pohledu 

na věc pokusit se analyzovat prvky mající na text vliv. 

1.2 Zkoumání historických textů 

Historické texty se vyznačují tím, že byly sepsané v odlišné epoše, tedy 

v době, která měla odlišný filosofický náhled na universum a která také používala 

často odlišný jazykový kód. Chápání reality se během historie měnilo a mění se 

stále, proto je velmi důležité snažit se pochopit toto uchopení skutečnosti autorem. 

Základními otázkami pro takovýto druh textu jsou následující. Jak pojímala realitu a 

její příčiny, případně téma spisu, společnost, ve které autor žil? Vnímali odlišně 

nebo stejně jako my? Kde jsou posuny? Samozřejmě že posuny existují, naším 

úkolem je nalézt je, identifikovat a pracovat s nimi. Jako první bych uvedl změny 

lingvistické, kdy slova dnes určitým způsobem chápaná mohou mít význam zcela 

jiný - například slovo nábytek dnes významově označuje vybavení bytu, kdežto ve 

staré češtině se takto označovalo vše, čeho člověk nabyl. Podobně texty zabývající 

se v patnáctém století zámořskými objevy označují obyvatele dnešní Ameriky za 

Indiány, tedy obyvatele Indie, kdežto dnes již víme, že se nejednalo o objevení nové 

cesty do Indie, a tak takovéto reference musíme transformovat podle dnešního 

chápání. Nebojím se říci, že se znovu jedná o překlad, protože změny nejen 

lingvistické, ale i filosofické, posunuly význam textu do natolik odlišné roviny 

pochopení, že k němu nemůžeme přistupovat jako k běžnému současnému spisu. 

S tímto faktem souvisí také další identifikace textu - máme v ruce originál 

nebo pouze opis díla původního? A jak kvalitní tento opis je? Je to skutečně opis 

nebo opět pouze interpretace? Čím starší texty zkoumáme, tím méně máme 

k dispozici skutečný originál (výjimkou jsou v tomto ohledu esesénské texty 

nalezené v Kumránu, které máme v původní podobě staré bezmála dva tisíce let). A 



nejedná se náhodou pouze o rekonstrukci původního zápisu? Toto jsou velmi 

závažné otázky zkoumání zápisů a nelze je jen tak opomíjet. Naším cílem je vždy 

dostat se k co možná nejautentičtějšímu textu a to ne proto, že by byl nejpravdivější 

ve smyslu přiblížení se realitě, ale protože je nej autentičtější vzhledem k chápání 

reality člověkem tehdejší doby. Pokud se tomuto přiblížíme a známe i 

charakteristiky této doby, jak bylo popsáno výše, jsme schopni utvořit si zřejmě 

nejobjektivnější obrázek o předmětu textu. 

Se stářím textu také souvisí riziko jeho poškození či nezachování se v celém 

rozsahu. Proto bychom měli také vědět, které části jsou autentické a které bylo třeba 

doplnit. V takovém případě se zaměříme na kvalitu doplněných informací (slov, 

celých vět) a jaký byl klíč, podle něhož byly doplňovány. 

Ideálním způsobem posouzení historického textu jsou případné různé jeho 

zdroje, různé opisy, případně i zachovalejší překlady ve smyslu, kdy je soudobý 

překlad zachovalejší než originál...atp. Ve většině případů jsme odkázáni na 

novější interpretace, a to ať z důvodů dostupnosti originálu či pouze protože se 

spoléháme na výklad fundovanější a erudovanější osoby, než jsme my. Například 

překlad díla Zápisky o válce Galské budou pro mě vzhledem k dosaženému 

vzdělání a schopnostem užitečnější z pera badatele, který se tématu věnuje celou 

svojí kariéru, než samotný originál respektive jeho opis. S historickými texty je tedy 

třeba nakládat opatrněji než se současnými, protože možnost významového 

zkreslení je zde kvůli filosoficko-lingvistickým změnám daleko vyšší. 

1.3 Zkoumání biblických textů 

Zkoumání jakýchkoli náboženských textů s sebou přináší přidaná rizika 

desinterpretace, zde bych se však vzhledem k relevanci věnoval pouze textům 

biblickým. I tak se jedná o jedny z nejobtížněji posuzovatelné a interpretovatelné 

texty a to vzhledem k několikerému výkladu jeho smyslu. Pokud chceme Písmo 

pochopit, musíme jej aktualizovat vzhledem k našemu novému kontextu tak, aby 

vyzníval stejně jako vyzníval pro soudobé posluchače - „...není nic ošidnějšího než 

prostě otevřít knihy evangelií a „poučit se" četbou, tj. nechat své vědomí prostě 

informovat a inspirovat těmito texty: v takovém případě totiž skoro nutně dnešní 

člověk bezděčné vkládá do čteného své zčásti úplně jiné představy a postoje, takže 

nutně vyčte něco jiného, než kdysi bylo psáno, zaměňuje věci podstatné a okrajové a 
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někdy může dospět k pravému opaku toho, oč šlo apoštolům a evangelistům." 

Ovšem vzhledem k tomu, že Bible je zásadním dokumentem euroatlantické 

civilizace, máme naštěstí k dispozici postupy již vyvinuté a během dějin se 

zdokonalující. Metodický výklad vyvíjí už v polovině třetího století Origénes 

propojením platónské antropologie s alegorezí, podle které jsou v alegoriích skryté 

jiné než doslovné významy. Výsledný základní princip určuje tři roviny významu 

Písma: doslovný, který odpovídá tělu; morální smysl odpovídající duši a duchu 

odpovídající smysl eschatologický směřující k naplnění na věčnosti. Oproti této 

alexandrijské škole pracuje ještě takzvaná antiochijská škola založená Lúkianem. 

Nejedná se přímo o protipól, i když tak někdy bývá označována; tato škola přináší 

důraz na doslovný výklad Písma, protože je chápe jako popis dějin spásy, a tak je 

třeba pochopit zejména historický kontext. O protiklad nejde proto, že obě dvě 

vycházejí ze stejného předpokladu, který je založen na typologii „realizované 

jednou stranou spíše v (historickém) doslovném smyslu a odpovídajícím výkladu, 

zatímco druhá strana považuje za nutné sáhnout pro zviditelnění typologických 

souvislostí k alegorii,"3 

Oba tyto pohledy se pochopitelně v průběhu dějin zdokonalují a vybrušují, a 

tak již na přelomu čtvrtého a pátého století máme zprávy o tzv. „učení o čtverém 

smyslu Písma" od Jana Kasiána. Toto učení je velmi složité a komplexní, a tak se 

pokusím je interpretovat v měřítku odpovídajícímu této práci tak, aby byly 

zviditelněny ty nejzásadnější prvky. Zajímavou pomůckou pro takovýto rozbor jsou 

verše ze 13. století připisované Augustinovi Dánskému: 

Littera gesta dočet, quid credas allegoria, 

moralis quid agas, quo tendas anagogia. 

Litera učí o událostech, 

v co věřit, to učí alegorie, 

morální smysl učí, co máš konat, 

kam směřovat, to říká anagogie.4 

2 Machovec, M. Ježíš pro moderního člověka. Akropolis. Praha 2003. s. 23 
3 Dohmen, Ch., Stemberger, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Vyšehrad. Praha 
2007 (dále jen Hermeneutika). s. 208 
4 Tamtéž, s. 209 



Vidíme tedy, že čtverý smysl Písma zahrnuje literu (doslovný výklad), alegorii, 

morální výklad a anagogii, ale oč se konkrétně jedná? 

Z hlediska litery chápeme text jako popis historických událostí, tedy 

svědectví o Božím konání v lidských dějinách, a jeho dějinnost, která je zjevena 

v Bibli, upřednostňuje logicky právě tento způsob výkladu. 

Alegorie je typická tím, že její výpověď je rozdílná od toho, co vyjadřují 

použité výrazy. S tím související alegoreze, což je vlastně technika příjmu textu, se 

ovšem nemusí týkat pouze textu alegorického! Její přínos je v tom, že je „základem 

odsazení všech dalších rovin smyslu od doslovného smyslu."5 Rozumějme tomu 

tedy tak, že alegoreze dodává nový smysl i textům nealegorickým a to v rámci 

Božího působení v dějinách člověka. Pokud je alegorezí vnímána židovská bible 

z pohledu křesťanství, stává se ta prorockým spisem vedoucím k zákonu Novému. 

Pro větší přesnost se rozlišuje alegoria verbi, což je rozdělení mezi významem slov 

a rozdílnou realitou, a alegoria facti se dotýká určitého konání, které mystickým 

způsobem přejímá děje jiné, zpravidla budoucí (např. korunování Šalamouna jako 

předjímka korunování Krista; Eliáš na ohnivém voze stoupá do nebes jako 

předjímka nanebevstoupení Krista, pokušení Mojžíše při čtyřicetidenním půstu a 

pokušení Krista na poušti.. .atp.). Alegorický význam tedy objasňuje „systematicko-

teologický nebo dogmatický smysl Písma. "6 

Třetí výklad, který se nazývá tropologický, se zaměřuje na morální vliv 

textu na člověka a utváří řád života křesťana. V Bibli můžeme číst o událostech, 

které se děly a ty odpovídají také tomu, co se děje uvnitř nás. Stručně řečeno, město 

Jeruzalém označuje v alegorickém smyslu křesťanskou církev, ale ve smyslu 

tropologickém se vztahuje k duši křesťana, protože v obou (výkladech) zde přebývá 

Bůh. Děje, které se odehrávají v historii, se podobně odehrávají i uvnitř nás a tento 

smyslový výklad nás učí, jak bychom měli jednat, jak zvnitřnit odehrávající se 

fakta. Ještě více zjednodušeno, to, co se dělo nás inspiruje k tomu, co se dít má a jak 

má konat pravý křesťan, což je shrnuto ve výroku „tropologia aedifícat mores". 

Jako poslední rovina smyslu se označuje anagogika. Ta předjímá děje 

budoucí v souvislosti s ději minulými. Její formulí je „anagogia aedifícat spem" a 

obrací se na základě již uskutečněných fakt ktěm budoucím, které nás teprve 

čekají. Její atributy nejlépe vyniknou při srovnání s alegorií, která spojuje Starý 

5 Tamtéž 
6 Tamtéž, s. 210 



zákon s Novým a na toto spojení navazuje právě anagogický smysl tím, že 

propojuje Nový zákon s budoucím opětovným příchodem Krista. V tom, co se dělo 

a děje, totiž můžeme vysledovat to, co nás teprve čeká a to v souvislosti s Božím 

záměrem, který se táhne dějinami jako červená nit. 

Pro lepší přehlednost všech čtyř výkladů smyslu zařazuji následující 

tabulku:7 

Tabulka č. 1 Čtverý výklad 

Označení Latinské 
označení 

Význam Příklad 
„Jeruzalém" 

Doslovný smysl littera, 
historia 

doslovný, 
dějinný výklad 

město v Izraeli 

Alegorický 
smysl 

allegoria výklad v perspektivě víry, 
dogmatická interpretace 

obraz církve 

Tropologický 
smysl 

tropologia, 
sensus 
moralis 

výklad v perspektivě kře-
sťanské lásky = morálně 

teologický smysl 

obraz lidské duše 

Anagogický 
smysl 

anagogia výklad v perspektivě naděje = 
eschatologická interpretace 

obraz nebeské 
vznešenosti 

Pochopení těchto významů je pro religionistu zcela zásadní a to nikoli proto, 

že podle těchto výkladů sám přímo postupuje, ale je nutné, aby si uvědomil, že ti, 

kteří jsou v centru jeho pozornosti, podle těchto významů evangelium a Písmo 

vůbec vnímali. Když se snažíme popsat učení jednotlivých křesťanských proudů a 

skupin, musíme vědět, jaká pravidla tato učení stanovila pro výklad základního 

pramene. Ačkoli reformace odmítla takovouto církevní tradici a snažila se pochopit 

Bibli ze samotného textu, což vyjadřuje Luther: „Písmo samo je svým 

vykladačem.", v kontextu této práce považuji za nutné upozornit na čtverý výklad 

Písma, protože i když sami s ním souhlasit nemusíme, je nezpochybnitelný fakt, že 

jeho aplikace byla samozřejmá po dlouhé období církevních dějin a to, že se podle 

něj řídili ti, které se snažíme pochopit a poznat, nás k němu dovádí též, i když 

v době, kterou se tato práce zabývá, ještě ucelená teorie čtverého smyslu Písma 

neexistovala. 

7 Bcincrt, W. Lexikon der katholischen Dogmatik. Freiburg 1998, s. 242 in Hermeneutika, s. 211 
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1.4 Aplikace hermeneutiky při tvorbě této práce 

Jelikož tato práce se zakládá na práci s primárními prameny, musel jsem 

texty, které jsem měl k dispozici, posoudit a pracovat takovým způsobem, abych 

dosáhl co možná největší objektivity. Vzhledem k faktu, že neovládám řečtinu ani 

latinu natolik, abych byl schopný smysluplné práce s originálními texty, musel jsem 

se často spolehnout na překlady a to zpravidla na překlady do anglického jazyka, 

protože v českém k dispozici nejsou, čímž se samozřejmě rozšířila nutnost 

hermeneutické analýzy. Některé prameny jsem měl možnost porovnat v různých 

vydáních, případně s jejich citacemi v různých dílech, domnívám se tedy, že 

převody do českého jazyka odpovídají původnímu významu. V této souvislosti se 

může stát, že se objevují v české literatuře v různém znění, snažil jsem se však 

zachytit právě smysl sdělení a to někdy i na úkor přesného překladu konkrétních 

slov či vět. Pokud to bylo možné, citáty v latině jsem zachoval a to tehdy, kdy se 

jedná o snadno přeložitelné a pochopitelné fráze. V interpretaci pramenných textů 

jsem se snažil opírat o badatele působící v tomto oboru a zaručující co možná 

nejvyšší míru objektivity a to nejlépe opět z několika zdrojů. 

Problémem práce s těmito prameny je veliká časová distance, a tak i v jistém 

ohledu omezené množství takových textů, které by vymezeného období dotýkaly. 

Navíc jsou dochované spisy zakořeněny do katolické interpretace, proto bylo třeba 

postupovat opatrně a snažit se rozlišit, kde se v textu jedná o ideologické střetnutí a 

jaké tento souboj má atributy, a kde jde o objektivní popis situace. Domnívám se 

však, že díky hermeneutické analýze se mi podařilo dosáhnout takové míry 

objektivity, jaká je v případě popisu období vzdáleného od nás skoro dva tisíce let a 

nezanechávající nikterak velké množství zpráv z různých zdrojů možná. 

2. HISTORICKÝ KONTEXT 

Domnívám se, že alespoň základní nástin situace na území dnes nazývaném 

Blízký východ je nutný k pochopení podmínek vzniku křesťanství a může nám 

pomoci v pochopení vzniku tezí, na které navázala nejen protokatolická 

interpretace, ale i její heretické odnože. I když není prostor pro podrobnou analýzu, 

pokusím se alespoň o zvýraznění těch fakt, která ovlivnila židovské společenství a 

pomáhala vytvořit pozadí vystoupení Ježíše. 



2.1 Erec Jisra e/ v době působení Ježíše 

Území, které dnes nazýváme Blízký východ, bylo již ve starověku oblastí 

styku mnoha etnik a několika kulturních okruhů, čemuž odpovídají i starověké 

dějiny této oblasti, které jsou dějinami konfliktů omezovaných vždy pouze ve 

chvíli, kdy zemi ovládl dominantní vládce některé z tehdejších velmocí, ať už se 

jednalo o Alexandra Velikého, Seleukovce, Řím či později Osmanskou říši. 

S politickou situací souvisí i názvosloví území, které se nejpříhodněji nazývá Erec 

Jisra'el8, tedy země Izraelská. V současnosti se však toto označení striktně 

nedodržuje a je možné se setkat zejména s názvy Palestina, což je název provincie 

určený Hadriánem po Bar Kochbově povstání, či obecně Izrael, případně historicky 

novější Levanta. Ojediněle se v historických souvislostech můžeme setkat také 

s označením Blízký východ. Jako zastřešující pojem v této práci užívám Erec 

Jisra'el, případně píši o konkrétních oblastech, jako Judea či Galilea. 

V době vystoupení Ježíše měli za sebou židé již bohaté historické 

zkušenosti, zaměřím se však na relevantní období předcházející bezprostředně vznik 

křesťanství tak, abychom byli schopni posoudit jeho genezi v co nejpříslušnějších 

historických souvislostech. 

Po dobytí území syrskými Seleukovci na egyptských Ptolemaiovcích v roce 

198 př.n.l. zakázal Antiochos IV. Epifanés židovské obřady, což vedlo nejen ke 

sjednocení různých proudů s odlišným pohledem na asimilaci, ale vedlo hlavně 

k všelidovému povstání pod vedením Makabejské rodiny, které vypuklo v roce 167 

př.n.l. Do období předcházejícímu tomuto povstání, tedy do období asimilačních 

tendencí zejména velekněžského okruhu spadá také apokalyptika očekávající 

zásadní zlom ve světovém dění, jejíž celospolečenský vliv v Ježíšově době nelze 

opominout. Po vítězství makabejského povstání, kdy se roku 164 př.n.l. podařilo 

Judovi Makabejskému ovládnout Jeruzalém a obnovit chrámový kult, se na čas 

dostává Erec Jisra'el pod vládu dynastie Hasmonejců, jak nazýváme potomky 

Šimona Makabejského. Tato dynastie, která spojovala dvě zásadní funkce 

židovského království, tedy úlohu velekněze i světského vládce, ovlivnila další 

směřování království zejména svými vnitřními spory, kdy se jednotliví členové rodu 

ve svém boji proti příbuzným a politickým protivníkům obraceli o pomoc nejen 

k římské moci, ale i ke konkurenčnímu idumejskému království. Během 

8 Nejedná se o současné hranice státu Izrael, ale o vymezení na základě Tanachu, zejména Gn 15,18-
21; Nu 34,1-15 aEz47,13-20 



intenzivního sporu mezi bratry Aristobúlem II. a Hyrkánem II. zasahuje římský 

vojevůdce Pompeius a vládu přiřkne Idumejci Antipatrovi II., kterým začíná vláda 

rodu Herodovců. Konflikty však pokračovaly i nadále, a tak se roku 6 n.l. území 

dostává pod přímou správu římského prefekta, které po krátké vládě Heroda I. 

Agrippy vletech 41-44 vystřídají římští prokurátoři. Pro naše téma je však 

nej podstatnější fakt, že v době Ježíšova vystoupení se po krátké samostatnosti 

dostala Erec Jisra'el opět pod cizí správu, což vede k vyhrocení sociálně-politické 

situace. Z politického hlediska se jedná o období velmi výbušné a plné očekávání 

budoucnosti, kdy se status quo byla smířena jen část židovského obyvatelstva, 

zatímco většina očekávala řešení situace a to několika způsoby. 

2.2 Vedoucí společenské kruhy 

V období makabejského povstání, tedy v polovině druhého století před 

naším letopočtem, vznikají určující skupiny pozdějšího vývoje židovského 

království i římské správy. Jednalo se zejména o farizeje a aristokratické saudeje, 

kteří byli v následujícím období až do zboření Jeruzalémského chrámu v roce 70 

n.l. rozhodujícími elementy židovského samosprávného orgánu synedria, a essény 

(či esejce), kteří se politického života stranili a soustředili se na komunitní život a o 

nichž máme nej autentičtější zprávy díky objevu takzvaných kumránských svitků 

z poloviny dvacátého století. Přes izolovanost ortodoxních essénů jsou i oni 

určujícím činitelem a to díky skupinám, které nežily na pobřeží Mrtvého moře 

v hlavním sídle, ale podílely se na essejské činnosti z komunit, které existovaly ve 

velkých městech, což máme doloženi jak v pramenech - brána na jihozápadním 

konci Jeruzaléma se nazývala Esej ská9, tak i archeologickými nálezy - na kopci 

Sión za výše zmíněnou branou byly nalezeny souběžné očistné lázně „mikva" či 

„bethso", latríny za hradbami dle esejských pravidel, uložení koster.10 Později, 

zejména po ovládnutí území Římem, nebývají na důležitosti i zastánci radikálního a 

zpravidla násilného řešení, kteří byli nazývání zéloty („horlivými"). Tyto dvě 

skupiny nepatřily do synedria a jsou označováni jako opozice vedoucích farizejů a 

saducejů, i když tento termín není úplně přesný - o opozici se dá mluvit spíše 

9 Josephus Flavius, Válka židovská 5,145 
10 Carsten, P. T. Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství. Volvox Globator. Praha 2004 
(dále jen Svitky), s. 33-34 



v polarizaci mezi saduceji a farizeji společně s essény, kdy předmětem opozičního 

rozkolu byl saduceji praktikovaný kompromisní přístup k Římanům. 

Kromě těchto čtyř základních skupin židovstva první poloviny prvního 

století ještě bez ohledu na toto rozdělení známe ještě takzvané zákoníky, což byla 

laická skupina zabývající se interpretací Zákona a jeho dodržováním. Těchto pět 

pojmenování je v Písmu často zmiňováno, proto je nutné ujasnit si jejich roli a tím 

pádem i možný vliv na Ježíšovo učení či formování raně křesťanské církve. 

2.3 Řešení a očekávání 

Jak již bylo řečeno, římská nadvláda, a tím i ohrožení identity židovského 

národa a s tím spojený intenzivní pocit útlaku, vedla k různým postojům ohledně 

budoucnosti. Tím prvním je očekávání Mesiáše, tedy osoby, který by izraelský lid 

vyvedla z římského područí ke svobodě, tím druhým je apokalyptika, tedy 

očekávání brzkého konce stávajícího řádu a nastolení božího království" na Zemi. 

Apokalyptické očekávání procházelo napříč skupinami farizejů i essénů a 

vykazovalo různé stupně radikality. Ačkoli všichni očekávali brzký příchod Syna 

člověka, někteří se navíc snažili o přesný výpočet data, kdy k tomuto příchodu 

dojde pomocí sledování různých znamení. Právě k apokalyptickému okruhu patřil 

také Ježíš, který se neorientoval na výpočty příchodu Syna člověka, ale boží 

království očekával ve velmi krátkém časovém horizontu.12 Ohledně jeho 

příslušnosti k některé z židovských panuje mezi badateli stále nejistota a spory, 

například G. Kohler jej řadí mezi essény, J. Klausner mezi farizeje, G. Vermes 

považuje Ježíše za galilejského chasida a divotvůrce a R. Eisler za zélota. Pro tuto 

práci je však podstatné, že se Ježíš otevřeně nepřihlásil k žádnému z těchto proudů a 

vystupoval všeobecně jak proti farizejům, tak proti saduceům. Chybějící essény 

někteří badatelé považují za důkaz, že právě z jejich prostředí vyšel, což dokazují 

popisem křesťanských obcí ve Skutcích (2,42 - 44) jako „koinoniď, což je 

nejvěrnější překlad výrazu Jachab", tedy označení essénského 13. Avšak 

přesvědčivé důkazy chybějí. 

1' Výraz „boží království" byl vzhledem k nedovolenému zápisu božího jména opisován jako 
nebeské království a tak také přešlo do křesťanství. V judaismu se však nejednalo o lokalizaci 
v oblacích, jak tomu rozuměli pozdější věřící nevycházející z židovské tradice. 
12 Např. Mt 12,28 či L 17,21 
13 Svitky, s. 34-35 



O křesťanské komunitě a jejím přijímáním máme informací více a to 

zejména ze Skutků apoštolů doplněných zmínkami z jiných zdrojů. Samotný název 

„křesťané" pochází z pravděpodobně od pohanských autorit v Antiochii, kde 

vznikly nepokoje ohledně činů císaře Caliguly vletech 39-41 n.l., který se snažil 

například vztyčit v Jeruzalémě svojí sochu. V té době je raněkřesťanská komunita 

nazvána „Christianoi", což odkazuje k procesu probíhajícímu v roce 19 př.n.l. 

V tomto roce proti sobě stáli Gnaeus Pisus, guvernér Sýrie, a jeho oponent 

Germanicus a římští vojáci v Antiochii byli rozděleni do dvou táborů - „Caesariani" V 

a „Pisoniani", což svědčí o latinském původu výrazu „křesťané". Doplňujícím 

důkazem je fakt, že v Novém zákoně se výraz Christianoi (Christiani) objevuje 

celkem třikrát a z toho dvakrát v kontextu ve vztahu k římskému státu. O přijmutí 

tohoto výrazu svědčí použití tohoto slova mučedníkem Ignatiem roku 114, kdy 

rozlišuje „Christianoi" a „Ioudaismos".14 

V prvních letech byla komunita následovníků Ježíše pojímána jako židovská 

sekta, bez intence uznání jejího samostatného postavení, což je pochopitelné, 

protože v té době byla ještě s judaismem svázána těsnými pouty. Tak píše římský 

velitel Klaudios místodržiteli Félixovi o Pavlovi: jeho žaloba se týká sporných 

otázek jejich zákona... "(Sk 23,29) a právník Tertullus obviňuje Pavla, že je hlavou 

nazorejské sekty - hairesis{Sk 24,5). Vzhledem k rozmanitosti židovských skupin, 

jmenovali jsme saduceje, farizeje i essény, a působení nejednoho prorockého 

učitele, bylo pro římskou správu i ostatní nezainteresované obtížné, ne-li nemožné, 

tyto proudy rozlišovat. Situace se mění ve chvíli, kdy se prvokřesťanství stále 

intenzivněji začíná odpoutávat od tradičního judaismu a vystupuje tak ze stínu 

židovství, začíná expandovat do helénské společnosti. Tento nezpochybnitelný 

přínos zejména pavlovského okruhu osamostatňuje křesťanství a odlišuje jej 

židovství, které do té doby nejen pro římskou správu, ale i další externí 

pozorovatele, bylo zastřešujícím prvkem pro křesťanství i další židovské sekty. 

Na rozdíl od mnoha jiných prorockých i povstaleckých hnutí se křesťanství 

nerozplynulo po smrti svého vůdce, jak tomu bylo například po zabití muže jménem 

Theudas, který o sobě taktéž tvrdil, že je Vyvoleným, či po úmrtí povstalce Judy 

Galilejského.15 Pro vznik křesťanské víry je zásadní obrat, který proběhl poté, co se 

14 HENGEL, M L ; BARETT, C. K. Conflicts andchctllenges in early Christianity. Edited by Donald 
A. Hanger. Harrisburg. Trinity Press International, 1999 (dále jen Conflicts). s. 6 
15 Sk 5,36-37, Válka židovská 11,4,56-60 



učedníci po Ukřižování rozprchli zpět do Galileje. Zde se nacházeli na pomyslné 

křižovatce, kde se rozhodovalo, zda Ježíšovi učedníci budu následovat osud 

souputníků Theidase či Judy Galilejského. A tehdy nastal obrat a zde se vlastně rodí 

křesťanská víra - výpověď, že „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl 

pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom 

Dvanácti"16 vytrhla Ježíšovy následovníky z hrůzy a beznaděje po Ukřižování a 

dodala jim novou naději v očekávání druhého příchodu jejich Mistra. A stejně jako 

každé jiné hnutí, i novorozené křesťanství muselo najít svojí identitu, vybudovat si 

pozici mezi ostatními zprvu pouze židovskými skupinami a vymezit své hranice 

přijetí Krista a evangelia. V tomto snažení se setkávalo s mnoha překážkami a ne 

nejmenší z nich byly spory o interpretaci radostné zvěsti. Na rozdíl od budoucích 

staletí však neexistoval závazný a konsolidovaný výklad, který by mohl být 

považován za určující, ale různé skupiny Ježíšovu činnost interpretovaly rozdílně. 

Právě jejich soupeřením se hranice této víry definovaly, směr, který dnes známe 

jako katolický, se stával stále silnějším a to díky čím dál jasnější definice sebe 

sama. K tomuto nalezení identity napomáhalo právě soupeření s ostatními 

interpretačními směry a ty tak, ač hrozbou, ve výsledku katolický výklad pomáhaly 

zakládat. Prvním krokem bylo odloučení od judaismu, které můžeme pozorovat na 

rozporech s ebjónitskou interpretací, zatímco Markion pomohl upevnit sebepojetí 

křesťanství jako nezávislého na židovství, byť s nezpochybnitelnými kořeny 

v judaismu. Díky těmto sporům a konfliktům se z palestinského sektářského hnutí 

konsolidovala stále silnější církev aspirující na universalitu, tedy katolictví. 

3. EBJÓNITÉ 

Ebjónité jsou jednou z židokřesťanských skupin, které provázely zrod 

í i ^ katolické církve již od počátku. Hovoří se o nich jako o Judaistických 

deformacích^1, nicméně dávám přednost výrazu judaistická interpretace (Ježíše), 

který postrádá negativní zabarvení a lépe vystihuje objektivní pohled na 

problematiku. Zkráceně.řečeno-obecně tyto skupiny vnímaly Ježíše jako člověka, 

který se svými skutky natolik prokázal, že byl Bohem přijat za syna a j e ^ ň i c h 

U t f p í f í * 

J 

16 1K15, 3-4 
17 Např. A.Harnack 



klade n důraz spíše na skutky než na milost. Jejich postoj je na pomezí mezi 

křesťanstvím a judaismem a dá se říci, že mohou být zařazeny jak mezi křesťanské 

heretiky, tak mezi židovské odpadlíky. V podstatě můžeme v rané fázi křesťanství 

hovořit o třech skupinách judaistické interpretace, o kterých víme díky zachovaným 

zlomkům jejich evangelií. Jednalo se o takzvané nazorejce, dále skupinu okolo 
t 18 • ' ' 

evangelia Hebrejců a ebjónity, kteří jsou součástí této práce. Tato pojmenovaní 

jsou až novodobá, u protiheretických autorů bývají tyto skupiny nazývány různě a 

to i tak, že se pojmenovávání navzájem prolínají, někde jsou nazorejci tak jak je 
" " - • * • " • " — * — - — 1 — — - — — — — — 

CHÁPEME DNES OZNAMOVANÍ ZA EBJÓNITY, JINDE TORNO MŮŽE BÝT NAOPAK. NICMÉNĚ J 

PŮVOD JEJICH VZNIKU JE STEJNÝ, A PROTO JE NUTNÉ SE MU ALESPOŇ OBECNĚJI VĚNOVAT. V . ^ 

3.1 Počátek judaisické interpretace Ježíš 

K prvnímu rozštěpování v řadách křesťanské církve dochází nedlouho po 
•RF «••«»•••———TI -V-' LL"' ' ' 'V "'""" """— 

USTAVENÍ JERUZALÉMSKÉ CÍRKVE, PO VYSTOUPENÍ A UKAMENOVÁNÍ ŠTĚPÁNA, TEDY PŘIBLIŽNĚ 

, OKOLO ROKU 32 . 1 9 V DOBĚ FORMOVÁNÍ PROTOCÍRKVE EXISTOVALY TŘI SKUPINY, KTERÉ SE NAÁÍ) 
•N V ' ""-C -- " ' "' """' ' • .. -" .'"''R!'.'ST- \ 

TI Y , PODÍLELY A Z NICHŽ JSOU V PRVOPOČÁTKU DOMINANTNÍ DVĚ - STAROUSEDLÍ ŽIDÉ NA ÚZEMÍ 

</* DNES NAZÝVANÉ PALESTINA A DÁLE ŽIDÉ DIASPORNÍ, TEDY TI, KTEŘÍ ŽILI ROZPTÝLENÍ NA ' V 
V YI V^ 

v y územích jiných a byli ovlivněni helénskou kulturou podstatně více, než jejich f ř W 
VI 

palestinští souvěrci. Zatímco palestinští židé se považovali za pravověrnější a z a ^ ^ 

„nositele klasické linie židovského náboženství"10, židé helénští usazení zejména v »̂  . 
ď 

městech na pobřeží Středozemního moře (Alexandrie, Antiochie) byli díky životním 

podmínkám tolerantnější a otevřenější. Ze Skutků apoštolů se dozvídáme, že v době 

růstu protokřesťanské církve si ti z učedníků, kteří vyrostli mezi Reky, začali 

„stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává 

každodenně spravedlivý dil-JL Je pravděpodobné, že se nejednalo o marginální 

konflikt, když vezmeme v úvahu, že se pisatel Skutků vyjadřuje konkrétně a nesnaží 

se tyto porodní bolesti nové církve zamlžit či zamlčet. Jednalo se tedy o podstatný a 

známý fakt, který bylo nutné uvést. Pro vyřešení tohoto sporu či stížnosti bylo 

18 Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy 1. Sestavili Jan A. Dus, Petr Pokorný. Praha : 
Vyšehrad, 2001 (dále jen Neznámá evangelia), s. 179-181 
19 Datace je založena na FUNDA, O. A. Ježíš a mýtus o Kristu. Karolinum: Praha 2007 (dále jen 
Ježíš a mýtus o Kristu), s. 206 

Ježíš a mýtus o Kristu, s. 181 
21 Sk 6, 1 



ustanoveno sedm jáhnů „modlitbou a vkládáním rukou"22, kteří se měli starat o 

službu při stolech. Jako první je jmenován Štěpán, dále Filip, Prochor, Nikánor, 

Timón, Parménos a Mikuláš z Antiochie.23 V rámci jednoho sboru tedy máme 

skupiny dvě. Jedna z nich tvořena helénistickými židy se Štěpánem v čele, druhá 

mající za představitele Jakuba Spravedlivého, bratra Páně24. Po Štěpánově řeči před 

radou a jeho následném ukamenování se příslušníci této skupiny rozprchli, jak píše 

Eusebius, do Judeje a Samařska, Fénicie, na Kypr a do Antiochie, aby hlásali slovo 

Boží mezi židy25. Podstatné na této informaci je, že zatímco jedna část sboru byla 

nucena Jeruzalém opustit, druhé, která byla vedena Jakubem, bylo dovoleno zůstat. 

Z toho jasně vyplývá, že mezi skupinami musel být určitý rozdíl, takový, který 

dovolil rozlišit mezi jakubovci a štěpánovci. Téma práce neumožňuje zabývat se 

detaily tohoto rozdílu, v tuto chvíli je postačující, že se zřejmě jednalo o rozdíly_ve 

vztahu k chrámové bohoslužbě, Zákonu a cílové skupině kázání Evangelia26. 

Štěpánovci zajisté neprchali naslepo a je vysoce pravděpodobné, že raněkřesťanská 

zvěst se neomezovala pouze na Jeruzalém, i Eusebios mluví o Edesse, která byla 

věrná Kristovu učení poté, co ji navštívil na Tomášův popud Tadeáš a uzdravil zde 

Agbara slovem Kristovým.27 

Tou hlavní informací relevantní judaistické interpretaci je ten fakt, že 

jakubovci zřejmě jeruzalémské představitele nedráždili natolik, aby byli nuceni 

město opustit. Jak již bylo zmíněno, jejich postoj byl tradičnímu židovství bližší, 

než přístup Štěpánových následovníků, Zákon pro ně hrál stále stěžejní roli a 

příklonem k Ježíši se příliš neoddělovali od tradičních židovských sekt. A právě zde 

můžeme spatřit jev, který se pozděj| označuje jako judaistická deformace či 

interpretace křesťanství. Jakubovci stáli jaksi mezi tradičním židovstvím a nově 

vznikajícím křesťanstvím a skupiny, které byly následně označovány jako heretické, 

jsou pokračovateli této tradice, tohoto proudu, který byl pozdějšími 

22 EUSEBIUS, Pamphili. Církevní dějiny: Ecclesiastica historia. J.J. Novák. 1988. vyd. Praha : 
Ústřední církevní nakladatelství, 1998(dále jen Církevní dějiny), s. 25 
23 Sk 6, 5 
24 Jakub jako syn sestry Ježíšovy matky a Kleofáše, který byl dle Hegesippa bratrem Josefa, Ježíšova 
otce či pěstouna. Podle katolického výkladu bylo označení bratr ve smyslu bratranec. Církevní 
dějiny, s. 192 
25 Církevní dějiny, s. 26 

Ježíš a mýtus o Kristu, s. 190; více k otázce diference tamtéž s. 177 - 201 
Církevní dějiny, s. 25 



protiheretickými spisovateli vnímán a prezentován jako obojetný - zatímco si 

přejí být jak židy, tak křesťany, nejsou ani jedno, ani druhé"2*. 

Pojem ebjónité (ebjóni, ebióni) je občas používán ve smyslu všech 

judaizujících sekt, jako zastřešující pojem, častěji však pro skupinu či 

řaněkřesťanský sbor s převahou judaistických znaků, který působil zhruba od 

poloviny prvního století až do století pátého a to povětšinu svého trvání v oblasti 

východně za Jordánem. Vykazoval silnou protipavlovskou orientaci a byl svým 

postojem blízký jakubskému okruhu jeruzalémského sboru. V tomto duchu se tedy 

snažím udržet jejich charakteristiku s případnými doplňujícími informacemi. Přesně 

odlišit jednotlivé heretické sbory bohužel není možné. Brání tomu nejen veliký 

časový odstup od jejich působení, ale zejména střídmost a útržkovitost zpráv; 

nezřídka se stává, že jeden autor používá název pro širší spektrum heretiků, kteří v 

obecné rovině vykazují shodné či alespoň podobné znaky, jiný již podle vlastního 

klíče tímtéž jménem označuje užší výběr. Další autor může používat i označení či 

pojmenování úplně odlišné. Tak se například Stáne^že Jeroným píše Augustinovi o 

sektě Nazarénů, kteří jsou nástupci ebjónitů a oproti tomu nalezené zlomky 

nazarénského evangelia naznačují, že se jednalo o současníky. I samotný název 

ebjónité není konkrétní, jedná se v mnoha případech spíše o nazvání judaizujících 

sekt raného křesťanství, mezi kterými někteří rozlišují klasické ebjónity, gnostické 

ebjónity, nazarény, elkasaity ...atp. Proto je velice obtížné k danému pojmenování 

vyprofilovat přesnou charakteristiku skupiny; jeden autor jména využívá tím, druhý 

jiným způsobem. 

3.2 Původ pojmenování 

Již samotné pojmenování ebjónité v sobě nese otázku. Původ samotného 

slova je sice zřejmý, ale jeho výklad se u různých starověkých autorů liší. 

Pojmenování s nej větší pravděpodobností pochází z hebrejského slova 'evjóním 

( W a t t , řecké 'E^icovaOoi)29, které znamená „chudý". Již zde máme možnost 

seznámit se s prvním sporným bodem, i když se nejedná o spor závažný. U Eusebia 

28 Dopis Jeronýma Augustinovi LXXV. In KIDD, B.J. Documents illustrative of the histoty of the 
church. 2nd edition. London : Society for promoting Christian knowledge, 1928(dále jen Documents 
illustrative). Nazerens and Ebionites. s. 265-266 
29 Neznámá evangelia , s. 180; Wikipedia [online], 2008, 5 Apríl 2008 [cit. 2008-04-05], Dostupný 
z www.<http://en.wikipedia.org/wiki/Ebionites>. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ebionites


je původ jména vykládán chudobou ducha: „Staříje nazvali ebionity, protože měli o 

Kristu přízemní představy"30, Origenes ve svém díle De Principiis (Kniha IV)31 

uvádí, že slovo pochází z židovského výrazu „chudý", ale opět jej situuje do sféry 

intelektuální: „...kteří jsou chudí v porozumění (odvozujíce jejich jméno od chudoby 

intelektu)32, oproti nim stojí pohledy dalších raněkřesťanských autorů, kteří původ 

jména vysvětlují postavou jakéhosi Ebjóna, kterého považovali za zakladatele 

tohoto myšlenkového směru. Konkrétně se o Ebjónovi zmiňují Tertullian ve svých 

dílech Liber de praescriptione haereticorum (XXXIII) a De carne Christi(XIV, 18), 

Hippolytus v díle Vymýtání všeho kacířstva či Epifanius v Panarionu (známým 

spíše jako Adversus Haereses, XXX)33. Irenaeus sice o ebjónitech píše, ale 

vysvětlení původu jejich pojmenování nepodává. , y ^ ^ V ^ 

Ačkoli Epifanius zmiňuje jeho záporné stránky na základě porovnání 

s jinými judaistickými sektami: „MH ohavnost Samaritánů, ale židovské jméno, 

pohled osseaenů, nazoreanů a nasareanů, ale povahu kerinthiánů a špatnost 

karpokratiánů"34, ale dokonce i místo narození tohoto Ebjóna - jedná se o osadu 

Košabe v oblasti Bašan - a zmiňuje se, že Ebjón cestoval přes Asii, až dorazil do 

Říma, a' j Jeroným připisuje ve svém díle Commentarius in ep. ad Galatas některé 

texty Ebjónovi (III, 14) , jelikož se zřejmě jedná o podvržené vpisky, s nej větší 

pravděpodobností neexistoval žádný původní Ebjón, který by byl zakladatelem této 

sekty. í^e- ( k j V t f ^ ř , a J> ^ i/ f j f t y f? / 

V této souvislosti bych rád zmínil, že Jato teorie o zakladateli Ebjónovi je 

zcela v souhlasném duchu tehdejší tradice. Protokřesťanská církev stavěla na 

Apoštolské tradici, kdy biskupové jsou přímými následníky apoštolů a tedy 

„Episcopi cum episcopatus succesione certum veritatis charisma acceperunt 

(Biskupové s posloupností episkopátu přijali jistou bezpečnou milost pravdy)36, jak 

píše Irenaeus. Apoštolská tradice je jedním ze základních kamenů 

30 Církevní dčjiny, s. 55 
31 ORIGENES. New Advent [online], 2007, 26. 3. 2008 [cit. 2008-04-01], Text v angličtině. 
Dostupný z WWW: <http://www.newadvent.org/fathers/04124.htm>. 
32 Tamtéž 
33 HIPPOLYTUS Vymýtání všeho kacířstva. J. Kozák. 1. vyd. Praha: Bibliotheca gnostica, 1997. 
(Dále jen Vymýtání); New Advent [online], 2008, 02. 04. 2008 [cit. 2008-04-04], Text v angličtině. 
Dostupný z WWW: <http://www.newadvent.org/cathen/05242c.htm>. 
3,1 The Panaríon ofEpíphanius ofSalamís, Book I (Sects 1-46), translated by Frank Williams, 2nd 
impression,, Brill, Leiden-New York-Kóln 1997 (dále jen Panaríon), 1.1, s.l 19 
35 New Advent [online], 2008 , 02.04.2008 [cit. 2008-04-04], Text v angličtině. Dostupný z WWW: 
<http://www.newadvent.org/cathen/05242c.htm>. 
36 HARNACK, Adolf. Dějiny dogmatu. 2. Fotomechanický přetisk 1. vydání z roku 1903 vyd. 
Praha : Kalich, 1974 (dále jen Harnack). s. 67 

http://www.newadvent.org/fathers/04124.htm
http://www.newadvent.org/cathen/05242c.htm
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(proto)katolického dogmatu a tvrzení „iordo episcoporum per succesionem ab initio 

decurrens" (řád biskupů sestupující posloupností od počátku)37 je jedním z pilířů, 

na kterých církev v počátcích stavěla svojí opravdovost a diferenci od ostatních 

křesťanských, tt^y, heretických, skupin. Zcela v tomto duchu, kdy katolická církev 

je přímým následníkem apoštolů v nepřerušené linii, je pak postoj k sektám, kdy i 

heretici jsou přímými následníky kacířů původních, tedy například Simona Mága, 

který je považován za zakladatele křesťanského gnosticismu a jsou uváděny celé 

nepřerušené řady heretiků od Šimona až po současnost autorovu. Je tedy 

pravděpodobné, že postava původního Ebjóna byla dvořena jako důkaz či podpůrný 

argument v trvalost hereze jako dávného protivníka. Dnes je již velice 

nepravděpodobné, že by se podařilo odhalit zda Ebjón existoval či nikoli, avšak 

nikoli jen proto je pravděpodobnější poslední z vysvětlení původu pojmenování 

ebjónité. ' ^ ^ 

Jako nejblíže pravdě se jeví pohled, že pojmenování se vztahuje k 

původnímu významu slova a odkazuje na majetkovou chudobu představitelů. Z 

tohoto pohledu si ébjónité takto pojmenovali s^be sami a to nikoli v negativním 

smyslu slova. Jednak se 'může jednat o odkaz na chudobu Ježíšových následovníků 

či zmíněnou v Ježíšových výrocích38, popřípadě také jako hrdý výraz těch, kteří se 

snažili žít po vzoru apoštolů v chudobě. A že se o apoštolské chudobě mluvilo se 

vší úctou, můžeme číst i u Eusebia, který se nadšeně zmiňuje o Philonových 

zápiscích (De vita contemplativa seu supplicum virtutibus), kde se píše o asketech 

žijících v Egyptě po vzoru apoštolů.39 

Můžeme tedy vyloučit existenci zakladatele Ebjóna, pro jehož existenci 

máme minimum důkazů, které se navíc jeví jako podvržené a v současné době 

panuješ shoda, že pojmenování této židokřesťanské sekty pochází opravdu z 

hebrejského výrazu pro chudobu, nicméně zřejmě není možné bezpodmínečně určit, 

zda se jedná o chudobu ducha, jak předesílají někteří z církevních Otců a u nichž 
v / v 1 

ovšemj^relevantní- očekávat, že ebjónity pojmenovávají tak, aby co nejvíce vynikla 

zcestnost jejich učení, či zda si ebjónité název zvolili sami jako výraz hrdosti na 

vlastní životní styl oproštěný od majetku a vedený v duchu prvních následovníků 

37 Tamtéž 
38 Mt 5,3 
39 Církevní dějiny, s. 33 



Ježíše. Ani jedna z variant nepiá natolik silné argumenty a podklady, aby mohla 
(ti yt.&C'**** 

býti definitivně uznána za pravdivou. Přesto—se kloním spíše k variantě 

sebepojmenování, čemuž může přidat na vážnosti to, že jeruzalémská církev sebe 

označuje výrazem „chudí"41, který je použitý v Kumránských svitcích pro ty, se 

kterými pisatelé sympatizovali.42 Na druhou stranu je gr^vda, že Pavel v listu 

Římanům používá výraz „chudí" opravdu jen ve smyslu materiálního nedostatku. 
L falu* ^ t ^ S 

3.3 Prameny a zdroje informací 

Podobně jako u mnoha ostatních raněkřesťanských herezí, i u ebjónitů 

nemáme zachovány žádné přímé prameny z pera člena^tohoto společenství a jsme 
r A. 'WiV í t o n 

odkázáni na informace od protiheretických JcatQliakých autorů. Přestože tedy 

vycházíme z nepřímých informací, lze z nich ve spojitosti s kontextem, ve kterém 

vznikaly, vyvodit takové množství-r-fakt, že jsme schopni alespoň částečně 

rekonstruovat podobu ebjónitské interpretace Ježíše. V zásadě máme k dispozici 

dva druhy materiálu. Zaprvé zmínky a výpady proti ebjónitům a zadruhé citace 

z takzvaného ebjónského evangelia. Zastavme se nejprve u druhého. 

Co se týče Ebjónského evangelia, nazýváme tak pramen citovaný Epifaniem 

v jeho díle Panaríon, kde se jedná celkem o sedm pasáží.43 I z tak nízkého rozsahu 

textu však můžeme vydestilovat zásadní informace. Nejprve tedy ke vzniku tohoto 

evangelia. Citované zlomky vycházejí ze tří synoptických evangelií, což můžeme 
f ý (y ( h <->-

posoudit textovým rozborem a nalezením paralel, a/evangelium Janovo zde 
čfátY i*'-Crtwr?, 

postrádáme. Je možné tedy odvodit, žáVznikalo v době, kdy byli již synoptievnejen ' K f U . 

hotoví, ale i známí^zatímco posledn^vangelium ještě na své rozšíření čekalo nebo 

nebylo ještě sepsáno. Pokud by se jednalo o paralely pouze s jedním synoptikem, 

bylo by možné uvažovat o tom, že oba autoři, jak evangelia později kanonického, 

tak Ebjónského, čerpali ze starší ústní tradice, případně společného zdroje (pramen 

Q), ale při shodně se všemi třemi evangelii je tato možnost hypotézou jen velice 

těžko obhajitelnou. Autor Ebjónského evangelia tedy synoptiky používal buď proto, 

aby shodami podtrhl věrohodnost svého textu podobností s užívanými a 

40 Srv. Jk 2,5 Y 41 Ga 2,10 
42 Encyclopedia of Early Christianity. Sestavil Everett Ferguson. 2nd edition. London and New 
York : Garland Publishing, 1998 (Dále jen Encyclopedia). s. 357 
43 30,13,2-3; 4-5; 6 a 7-8, dále 30,14,5; 30,16,5 a 30,22,4 



W 
s, 

^ rozšiřujícími se texty, nebo jejich části zařadil jako ověřené zprávy o životě a 

^ konání Ježíše. Ať byl jeho motiv jakýkoli, výsledkem pro nás důležitým/je, že 

velice těžko Ebjónské evangelium mohlo vzniknout před rokem 100. Druhou 
\ 

n»: hranici odvodíme z nepřítomnosti paralel s Janem. Opět je zde možnost, že by autor 

(\ nic paralelního nezařadil z důvodu názorového rozporu s tímto evangeliem, ale opět 

se jedná o chabou argumentaci, protože je velice nepravděpodobné, že by 

v devatenácti kapitolách nenašel nic, s čím by mohl souhlasit, zejména v případě, že 

\ I se jedná o další pilíř podpírající věrohodnost autentičnosti výpovědi o Ježíšovi. 
0 

- Anebo je možné, že Janovo evangelium neznal, a proto nevyužil. Jelikož můžeme 
1 Jana považovat za všeobecné známého zhruba od roku 150, dostáváme 

pravděpodobně druhou hranici datace vzniku evangelia, které ebjónité používali. 

S největší pravděpodobností tedy tento text vznikl mezi lety 100 a 150 po Kr. , 

Druhým zdrojem informací jsou výpady protiheretických autorů 

protokatolické církve. Z nich v kombinaci s Ebjónským evangeliem můžeme 

alespoň částečně rekonstruovat ebjónitskou christologii. Většina z nich je mladší 

než Epifániův spis a lze se oprávněně domnívat, že reagují spíše na dějící se 

skutečnosti než na textový podklad. Výstižněji řečeno, reakce se dotýkají spíše 

toho, co ebjónité konají, než toho, co píší. 

První zmínkou o ebjónitech je z Dialogu s Tryofonem Justina Martyra 

z doby okolo roku 140, kde Justin rozlišuje mezi těmi, kteří jsou poslušní 

Mojžíšova zákona, ale nevyžadují tuto poslušnost po ostatních, a těmi, kteří Zákon 

považují závazný pro všechny.44 Za další významné zmínky o ebjónitech vděčíme 

zejména Irenaeovi, Hippolytovi a Eusebiovi, když protentokrát opomineme 

Epifánia, o kterém již byla řeč výše. V jejich textech odhalujeme způsob, jakým 

vnímali Ježíšovo učení ve světle Mojžíšova zákona a také je zde patrný důvod, proč 

byli protokatolickou církví odmítnuti jako heretici; konkrétními textovými 

zmínkami se budeme zabývat později, v tuto chvíli si pouze představíme zásadní 

díla výše zmíněných autorů, ve kterých lze nalézt podstatné informace o této 

judaistické interpretaci Krista, i samotné autory. 

Nejstarším z nich je Eyonský biskup, církevní otec a apologeta Irenaeus 
L\C 

\ 
z Lyonu. Datum jeho narození neznáme a pohybuje se dokonce ve dvou rozmezích 

44 KIDD, B.J. Documents illustrative of the history of the church. 2nd edition. London : Society for 
promoting Christian knowledge, 1928(dále jen Documents illustrative). Nazerens and Ebionites. s. 
81 



- 115-125 a 130-142, datum úmrtí je rok 202. Ovšem datace není u tohoto muže pro 

nás podstatná, toto místo zaujímá jeho dílo, kterým je protiheretický spis Adversus 

haereses, kde pečlivě rozebírá zejména gnostická učení se zaměřením na systém 

valentiniánů, ovšem nevyhýbá se potírání i ostatních myšlenkových proudů 

souvisejících s křesťanstvím, a tak se zde dozvíme i o ebjónitském učení. 

Druhým mužem je Hippolytus Římský, žák Irenaea, žijící v letech 170 až 

235, jehož nej významnějším dílem je Refutationis omnium haeresium librorum 

decem (Vymítání všeho kacířstva), kde popisuje a sumarizuje nejen 33 gnostických 

systémů, ale zabývá se i pohanskými skupinami. 

Jako dalšího můžeme jmenovat biskupa z palestinské Caesareje a autora 

Církevní historie (Historia Ecclesiastica či Historia Ecclesiae) Eusebia Pamphili. Žil 

v letech 275 až 339 a ve svém díle shrnuje dějiny protokatolické církve, ale 

pochopitelně se zabývá i sepětím křesťanství a židovství, a tak se zákonitě dostává 

k judaizujícím interpretacím Ježíše, což je náš zdroj informací o ebjónitech. 

Jako posledního bych zde jmenoval již zmíněného Epifania, biskupa ze 

Salamíny. Ze zmíněných mužů působil nejpozději, vletech 310-320 - 403, ale 

v jeho díle Panaríon (Lékárnička) nalezneme velice důležité úryvky z takzvaného 

Ebjónského evangelia. Tyto úryvky se nacházejí mezi popisy osmdesáti 

náboženských sekt, které Epifánius považuje za nej nebezpečnější a na jejichž učení 

nabízí lék ve třech knihách svého díla. 

Jistě, v kritice není obsaženo detailně celé ebjónitské učení, ale autoři těchto 

děl si vybírali ty prvky, které odsouvaly ebjónity na heretickou kolej, tedy ty, které 
ftoh 

se odlišovaly od tradice katolické církve. Ostatní aspekty byly zřejmě v tolerančním 

pásmu konstituující se univerzální církve (alespoň v tehdejším katolickém postoji, 

který zdaleka ještě nemůžeme považovat za hotový). 

Autoři si všímali takových prvků, které se církve přímo dotýkaly, případně 

překrucovaly pohled, kterým na Ježíše nazírala. A právě toto pojetí, kdy je čtenáři 

prezentováno „takoví my nejsme" nás dovede ke zjištění „jací jsou oni", tedy 

Ebjónité. 

Z obou kategorií si tedy můžeme utvořit obrázek o ebjónitské christologii, 

ale zejména o soteriologii, která nás v kontextu práce zajímá přece jen o trochu 
více. 



3.4 Ježíš v očích ebjónitů r , n 

Zachované zlomk$(evangelia nám nepodávají úplné informace o ebjónské 

christologii, dochovaný materiál je v tomto ohledu opravdu chudý. Evangelium 

zřejmě nepojednávalo o Ježíšově narození, ale od ostatních autorů víme, že Ebjónité 

nepovažovali Ježíše za Božího syna, i když v tomto ohledu je situace poněkud 

komplikovanější. Církevní autoři uvádějí, že ebjónité Ježíše neuznávali za Syna, 

tedy podle jejich učení byl zrozen jako člověk. Eusebius píše, že „byl zplozen 

stykem muže s Marií"45, Irenaeus toto sdělení uvádí v širším podání: ,filáhoví jsou 

též ebjónité [...] kteří zůstávají v starém přesvědčení o [přirozeném] narození a 

kteří nechtějí pochopit, že Duch svatý sestoupil na 

Marii"46. A do třetice jeste 

jednou Eusebius, který doslova píše: „...považovali jej totiž za pouhého obyčejného 

člověka... "47Ačkoli tedy z ebjónské strany nemáme žádný materiál, který by 

vysvětloval jejich postoj k Ježíšove?" narození a to ať už jejich evangelium tento údaj 

neuvádělo,—což se jeví jako pravděpodobnější, protože je pochybné, že by si 

Epifanius nechal ujít možnost poukázat na tento do očí bijící rozpor,-nebo zda se 

začátek evangelia opravdu nedochoval ani do Epifaniových dná& výše zmíněných 

citací i z níže uvedených postojů ebjónitů je patrné, že jejich vnímání Ježíše jako 

člověka jegtavi iv^ údaj. Navíc v zachovaném zlomku evangelia se Ježíš jeví, jako 

by právě vstupoval na scénu a to ve věku třiceti let: „Byl jeden člověk jménem Ježíš 

ve věku asi třiceti let, který si nás vyvolil"48. Nejenže je tady Ježíš označen za 

člověka, ale jakoby vchází na scénu a je třeba uvést další informaci o něm. Jak se 

tedy vyrovnávají s lidským původem Ježíšovým a jeho následnou výjimečnou rolí? 

Ježíš je sice zrozen jako člověk z muže a ženy, ovšem Synem božím se stane během 

křtu, který přijme od Jana Křtitele. Samotné evangelium uvádí tuto událost, kdy po 

Ježíšově vstupu do vod Jordánu otevřou se nebesa a z nich sestupuje Duch svatý v 

podobě holubice. Vstoupil do Ježíše a v té chvíli se ozval z nebes hlas, který pravil: 

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení' a dále: ,Já jsem tě dnes 

zplodil,"49 A informace o této proměně člověka Ježíše v Syna Božího se potvrzují i 

v protiheretické literatuře. Epifanius píše o ebjónském tvrzení, že Ježíš Kristus je 
45 Církevní dějiny, s. 55 
46 Irenaeus, Adversus haereses 5.1.3 in Logos Virtual Library [online], [2007] , 15. 10. 2007 [cit. 
2008-04-04], Texi v angličtinč. Dostupný z WWW: 
<http://www.logoslibrary.org/irenaeus/heresies/index.html> (Dále jen Logos library). 
47 Církevní dějiny, s. 55 
48 Neznámá evangelia, s. 193 
49 Tamtéž, s. 194. Srv. Mt 3,17; Mk 1,11; L 3,22; J 1, 32-34 

http://www.logoslibrary.org/irenaeus/heresies/index.html


prorok a duchovním procesem se stal Synem Božím, což je potvrzeno i ve zlomcích 

evangelia. Podstatný rozdíl, který můžeme vidět při srovnání se synoptickými 

evangelii i s evangeliem Janovým. Zatímco u synoptiků se Ježíš při křtu stává 

vyvoleným, v ebjónských zlomcích je přímo zrozen. Jistě, je možné spekulovat na 

základě jazykového rozlišení těchto dvou slov, že být zrozen odkazuje ke vzniku 

něčeho nového, v této souvislosti tedy nové „bytosti" - Krista, který se stal Synem 

Božím z člověka Ježíše, podstatnější je však odkaz na druhý žalm, verš sedmý - j 

„Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „ Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes 

zplodil. " I Kristův příchod je protokatolickou církví vykládán ze Starého zákona a M 
v' 

ten je používán jako potvrzení Spasitelova příchodu, v ebjónském kontextu se však 

jedná o potvrzení napojení na židovský pohled, respektive na naplňování Starého ' 

zákona, od kterého ebjónité na rozdíl od křesťanů nikdy tak daleko neodešli. Ježíš 

se tedy stává Synem Božím až befíém křtu, do té doby působí jako obyčejný člověk ^ 

zrozený přirozeným způsobem tomto světle je také potřeba vnímat další ze . ^ 

zlomků u Epifania uvedeného evangelia, který praví, že ebjónité popírají, že je Ježíš 

člověk a odkazují na výrok, kterým Ježíš odpověděl, když mu oznámili, že jeho 

matka a bratři stojí venku. Řekl: „Kdo je má matka a moji bratři? Moji bratři a 

matka a sestry jsou ti, kdo konají vůli mého Otce." 50 Spatřujeme zde tedy odkaz na 

Ježíšovo původní lidství v podobě matky a sester, i na jeho „novou existenci", kdy 

již není součástí pozemských vazeb. Pouze na základě tohoto textu by bylo možné 

tvrdit, že došlo k nějakému nedorozumění, že se snad protiheretičtí autoři musejí 

mýlit, či uvádět záměrně nesprávné informace, aby tuto skupinu poškodili. Ovšem 

pokud vezmeme v potaz, k čemu došlo na břehu Jordánu, situace se poněkud 

vyjasňuje. Ježíš, jako obyčejný člověk zrozený z muže a ženy, se stává Kristem, 

Synem Božím sestoupením Ducha svatého, máme co dočinění v podstatě s někým 

jiným, novým člověkem - Spasitelem, který již nemá matku, bratry a sestry v 

„lidském" pojetí těchto významů, ale sestrami, bratry i matkou jsou mu ti, kteří 

naplňují vůli Otce, tedy toho, od kterého pochází část nového Ježíše, Ježíše Krista. 

V této souvislosti by měla být nastolena také otázka ukřižování a útrap, které Ježíš 

podstoupil. Berkhof uvádí51, že ebjónité odmítali, že by Ježíš Kristus mohl být jako 

Syn Boží podroben jak smrti, tak utrpení. Ovšem u antiheretických 

raněkřesťanských autorů tato myšlenka chybí. Pokud by tomu ovšem bylo tak a 

Neznámá evangelia, s. 195 0 L<7 

BERKHOF, Louis. Dějiny dogmatu (dále jen Dějiny dogmatu). Praha: Návrat domů, 2003. s. 30 
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Kristus by nemohl být zabit ani mučen, není mnoho způsobů, jak se s touto situací 

vyrovnat. Asi nej pravděpodobnější je cesta doketismu, tedy že by ebjónité museli 

přistoupit na opětovné oddělení Krista od Ježíše. Ačkoli tato teze není vzácná a je 

možné, že u určitých ebjónitům blízkým skupinám byla aktuální, pohled této sekty 

na Ježíše doketismus v podstatě vylučuje. Ježíš byl prorokem a jako mnozí proroci 

před ním trpěl. Jeho výjimečnost není v mystice, ale v dodržování Zákona, a pokud 

by nebyl doopravdy obětován, nebylo by možné najít oběť, která završuje veškeré 

dosavadní oběti. 

Avšak jak to, že se z obyčejného člověka Ježíše stal Spasitel? Proč zrovna 

jakýsi Ježíš z Nazareta byl vyvolen Bohem, aby se stal Kristem? 

Vysvětlení nám podávají opět protiheretičtí literáti z raných dob katolické 

církve. Eusebius je poněkud zdrženlivější a píše jen, že: ,pro svou mravní 

dokonalost se prohlašuje za spravedlivého"52, Hippolytus je konkrétnější a 

upřesňuje, že Ježíš byl ospravedlněn skrze Zákon a dodává, že stejnou cestou se 
o • • • • 53 

podle ebjónitů může vydat každý, protože i oni jsou skrze Zákon ospravedlněni . 

Irenaeus je ještě zdrženlivější, nepíše přímo a zmiňuje pouze názor ebjónitů, že 

Ježíš převyšoval ostatní lidi ve spravedlnosti, prozíravosti a moudrosti54, avšak z 

Hippolytova textu můžeme cítit opravdový hněv "Kdyby ale někdo jiný činil to, co 

je v Zákoně předepsáno, byl by on tím „pomazaným ". Při stejných skutcích by prý 

se také oni mohli stát pomazanými,"55 Epifánius doplňuje tyto informace poněkud 

matoucím způsobem. Ačkoli ebjónité prý učí o lidství Ježíše Krista, pozdější 

následovníci mají i jiné názory. Jako příčinu uvádí proroka Elchasaie56, který 

ovlivnil pozdější příslušníky ebjónitské interpretace, a tak se najdou tací,1 kteří 

opravdu považují Ježíše za člověka, jiní jej považují za (druhého) Adama a další 

tvrdí „že Ježíš Kristus byl od počátku, stvořen dříve než vše ostatní, že je duch vyšší 

než andělé a vládce všeho a že svět je jeho údělem. Duch se vtělil do Adamova těla, 

zjevoval se patriarchiim a na konci dní přišel, zjevil se, byl ukřižován a 
' v cc57 

povýšen." Musíme vzít ovšem v úvahu fakt, že ani Epifánius neměl absolutní 
52 Církevní dějiny, s. 55 
53 Vymítání, s. 232 
5 4 ^ 

Documents illustrative, Cerinthus and the Ebionites, s. 121 55 Vymítání, s. 232 
Elkasaité bývají odlišováni od Ebjónitů, jednalo se sice také o judaizující křesťanskou sektu, ale 

založenou na zjevení Elchasaiovi, kterému byl archandělem nadiktován obsah knihy, kterou předal 
jistému Alkibiadovi. Charakteristickým znakem tohoto směruje důraz na magické rituály, astrologii 
a matematiku. V jistém směru se blíží pythagorejcům a zejména gnostikům. 
51 Panarion 3.3-5, s. 121 



přehled o všech skupinách, které se navíc prolínaly, takže se spíše jedná o dvě 

rozdílná hnutí, tak jak je pojmenováváme dnes - ebjónity a elkasaity. I novodobí 

badatelé se shodují, že pro ebjónity je Ježíš člověkem, který se svým dodržováním 

Zákona vyčlenil oproti ostatním lidem a díky svým kladným vlastnostem naň byl 

seslán Duch svatý v podobě holubice, což byl impuls, při kterém si začal být 

vědom, že byl vybrán. Ježíš byl Bohem „adoptován"58 a to na základě zákonické 

zbožnosti. Vidíme zde tedy pokračování tradiční židovské linie proroků, kteří se 

svými výjimečnými vlastnostmi dostali k Bohu blíže. Na rozdíl od judaismu ovšem 

ebjónité považují Ježíše za poslední článek, tedy naplnění předpovědí, i když stále 

ještě nedosahují odpoutanosti křesťanů, pro které je Evangelium zvěstováním 

poslední etapy dějin a které Ježíš tímto osvobozuje od poslušnosti Zákonu59. 

Víme tedy, že pro tuto judaistickou deformaci křesťanství byl Ježíš 

obyčejným člověkem, který byl natolik židem60, že byl Bohem adoptován, stal se 

Synem Božím, a z této pozice také kázal. 

3.5 Diference od protokatolické církve 

Těžiště této kapitoly leží spíše na straně vznikající univerzální církve, než na 

straně ebjónitů, a to protože na postupném ujasňování fakt, která se stanou pro 

katolíky zásadní, můžeme vidět a popsat rozdíly, které určily ebjónitům roli 

heretiků a odsunuly je na vedlejší kolej. Zmíníme zde tedy třecí plochy, které 

zabránily splynutí obou skupin; tyto rozpory byly natolik závažné, že znemožnily 

kompromisní řešení obou stran, což nebyl jev nikterak neobvyklý, zvláště v době, 

kdy se křesťanská dogmata teprve vytvářela a na jednotlivé otázky existovaly často 

různé názory opírající se oba o různou interpretaci evangelií. 

V první řadě se jedná o osobu Ježíše. Ebjónitský pohled na něj jsem shrnul 

v předchozí kapitole, ale jak tomu bylo u vznikající katolické církve? Je potřeba 

říci, že tato otázka je trochu složitější, než se může na první pohled zdát. Primárně... 

máme k dispozici velice málo originálních materiálů o této židokřesťanské sektě a 

to jak z její vlastní dílny, tak z dílny protiheretických autorů, a tak nemůžeme v plné 

šíři postihnout její učení. Na druhou stranu je nabíledni, že křesťanští autoři si ke 

58 
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kritice vybírali ta místa, která nejvíce kolidovala s oficiálním kursem vznikající 

protokatolické církve a máme tedy alespoň záchytné body. Druhým problémem je 

zmíněný „oficiální kurs". Jak se postupně rozšiřoval okruh těch, kteří 

sympatizovali s Ježíšem a jeho poselstvím, začaly se množit i jeho interpretace, a 

tak se logicky musel i „pravý" sbor začít sebedefinovat tak, aby bylo jasné, co je 

ještě přípustné v souvislosti s Ježíšem říci a co už ne. Tento proces trval mnoho 

staletí a dá se říci, že stále ještě trvá ve světle nových skutečností a situací, ale pro 

tuto práci je podstatné, že se jedná o velice pomalý proces. Ještě do konce druhého 

století neexistoval oficiální kánon textů, mnohé výroky o Ježíšovi musely být 

dogmatizovány koncily, z nichž první se konal až v roce 325! V době působení 

ebjónitů nejenže církev nebyla hotovým tělesem, ale proces jejího vytváření 

v podstatě teprve začínal. Spravedlivý pohled na věc by se dal shrnout následovně: 

Ačkoli byli ebjónité zpočátku plnohodnotným křesťanským sborem, v průběhu let 

se dostávali stále více na okraj katolické církve, která se postupně vyhrazovala 

oproti jiným skupinám, jejichž interpretace Ježíše, jeho učení a poselství se 

s protokatolicismem neztotožňovala. A je zřejmé, že Ebjónité na toto formování 

neměli vliv, tedy nepatřili k těm podstatným skupinám, proti kterým se 

protokatolíci ohrazovali. Pokud by tomu tak bylo, zachovalo by se nám mnohem 

více materiálů nejen o těchto judaizujících křesťanech, ale i o církvi samotné, která 

by v tomto ohledu obhajovala proti nim svůj postoj, zatímco podoba zachovaných 

zmínek svědčí spíše o odsouzení odpadlíků než o ideologickém boji. Tento fakt má 

několik zdrojů. 

Jelikož jsou ebjónité judaistickou interpretací Ježíše, jejich sepětí 

s židovstvím je odsoudilo na vedlejší kolej ve chvíli, kdy se křesťanství začalo od 

judaismu oddělovat. Pokud si ebjónství chtělo zachovat vlastní identitu, odsuzovalo 

se z dnešního pohledu k záhubě již ve chvíli, kdy začalo odmítat pavlovský okruh 

raných křesťanů, který později nabýval stále silnějšího vlivu. Ják je uvedeno výše, 

v době, kdy spolu soupeřily jakubovský a pavlovský okruh, byli by ebjónité 

plnohodnotnou skupinou formující interpretaci Ježíše jako Krista, ale ve chvíli, kdy 

začínal okruh Pavla nabývat vrchu, začali se i oni propadat do hereze. Jejich pohled 

na spásu jako na „odměnu za zásluhy" v podobě dodržování Mojžíšova zákona 

přestával být aktuální a jejich učení se stávalo nebezpečným. První třecí plochou je 

tedy lpění na Zákoně, který přestal být pro křesťany aktuálním, tedy ve chvíli, kdy 

nabylo vrchu: „Jsme přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků 



zákona.íí(>x nad „Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom 

nemá skutky ?"62 Ovšem samotný tento fakt by nestačil k odsouzení celého sboru, 

důkazem budiž považování Jakuba zajeden z pilířů církve! 

Dalším krokem na cestě k odsouzení jako heretiků byl pro ebjónity pohled 

na osobu Ježíše. Zatímco protokatolíci vnímali Ježíše jako Syna božího, tedy jako 

osobu nepozemskou, pro ebjónity byl Mesiášem, pozemským člověkem, prorokem, 

který dokonalým dodržováním Zákona ukázal lidem, jak dosáhnout spásy. Tento 

rozkol v pohledu na osobu Ježíše (Krista) byl osudný mnoha skupinám i názorovým 

směrům, jakým byl například doketismus, a dá se říci, že názor na osobu Ježíše by 

a je jedním z nejzásadnějších měřítek posuzování hereze. 

V neposlední řadě se jistě jednalo i praktické stránky života, ve kterých se 

rozcházeli s oficiálním směrem ubírající se církve. Ebjónité jsou považováni za 

velmi radikální skupinu židovských křesťanů63, jejich rituály značně omezovaly 

rozšíření jejich členské základny a to je v přímém kontrastu s intencí „Tak i pohany 

povolal Bůh kpokání, aby dosáhli života."64 Ebjónité nejenže zastávali pozici 

selekce potravy, což je opět v rozporu s učením církve vyjádřeném ve Sk 10, 11-16, 

ale i nadále dodržovali rituální očistu, ve které se silně přibližovali essejcům, tedy 

nedotýkání se pohanů, očista ve vodě každý den, kdy byli se ženou, či opětovná 

očista, pokud potkali někoho považovaného za nečistého.65 Ktomu patří také 

dodržování Sabbatu, přičemž slavili i neděli jako zmrtvýchvstání Ježíš^.66 

Celkově se dá říci, že ebjónský sbor se ocitá na pomezí mezi judaismem a 

křesťanstvím v takové pozici, že nepatří ani do jednoho tábora a oba jej zatracují. 

V určitých ohledech byli radikálnějšími židy, kdy se svým asketismem či rituální 

čistotou překročili určitou hranici a přiblížili se spíše k esejcům67, přičemž Ježíše 

61 Ř 3,28 
62 Jk 2,14 
r'3 Encyclopedia, s. 357 
M Sk 11,18 

Epiphanius of Salamis The Panarion of, Kniha I (Sects 1-46). Do angličtiny přeložil Frank 
Williams, 2. vydáni. Leiden - New York - Kóln 1997. 30.2.3 - 5, s. 120. Srv. IQ S 5,11-20, CD 
12,6-11; 13,14-15 
66 Církevní dějiny, s. 55 

Essejci či esséni byli vedle saducceů a farizejů jednou z hlavních židovských skupin přelomu 
letopočtů. Vyznačovali se uzavřeností, přísným dodržováním Zákona to zejména rituální čistoty, 
komunitním způsobem života, pocitem vlastní výlučnosti, kdy sebe považovali za syny Světla 
určené k boji s ostatními, které nazývali syny Tmy. Archeologické nálezy rituálních nádrží 
odkrytých v Jeruzalémě naznačují, že zde existovalo jejich početné společenství, přestože centrem 
byl zřejmě komplex u Kumránu nedaleko Mrtvého moře odkryté v roce 1946. (Srv. Segert, S. 
Synové světla a synové tmy. Orbis, Praha 1970. Thiede, C.P. Svitky od Mrtvého moře a židovský 
původ křesťanství. Volvox Globator. Praha 2004.) Podle Bargila Pixnera možné, že Sk 6,7 o přijetí 
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akceptovali jako Mesiáše, který ukázal svými skutky cestu ke spáse. Jak se 

formovala identita katolické církve, ebjónité se stále více dostávali na okraj. Nebyli 

od počátku kacíři, jak tomu bylo například s našimi husity, ale můžeme u nich 

pozorovat jakýsi proces heretizace, kdy si formující se církev stále konkrétněji 

uvědomovala kým je a kdo již do jejích řad patřit nemůže. v 

3.6 Ebjónské evangelium 

Ze zlomků dochovaných u Epifania je patrné, že jejich evangelium 

popisovalo zřejmě Ježíšův život od křtu, nezabývá se tedy narozením, až po 

ukřižování. Ačkoli jsou Epifaniovy citace pochopitelně předkládány účelově, autor 

samozřejmě používal ty části, které byly signifikantní a odhalovaly ebjónitskou 

různost a mylnost jejich přesvědčení, dají se z nich vyvodit závěry, které by nám 

přiblížily jeho vznik. Zdá se, že k sestavení tohoto textu posloužila ebjónitům 

synoptická evangelia, ale nikoli evangelium Janovo, proto se za 

nejpravděpodobnější období pro jeho vznik uvádějí léta 100 - 150. Objevuje se zde 

mnoho paralel se synoptiky, což vede k předpokladu, že autor pracoval s dnes 

kanonickými evangelii a to v řecké podobě Nového zákona. Nej ilustrativněji je to 

zřejmé na záměně koláčů za kobylky u Jana Křtitele, což, pokud by se jednalo o 
. M. m i i .ni.n irmitr i vf " i f f l " " " " " wvj 

izolovaný úkaz, by mohlo vést k domněnce, že soudy o ebjónitském vegetariánství 

jsou založeny na nepřesném opisu předlohy68 - řecký výraz pro kobylky ( áKp íSeq ) je 

nahrazen koláči (éyícpú;), což je možné zaměnit v textu, kde toto nebude patrné na 

první pohled. Nenásilnou formou je tak Jan Křtitel přetransformován na postavu 

nepožívající masa, a že se nejedná o omyl, že tedy ebjónité opravdu maso ve svém 

jídelníčku neměli, je potvrzeno i Ježíšovým odmítnutím beránka. Jak již bylo 

řečeno, tato změna, aby nebyla nápadná, je proveditelná v jazyce (a zejména v jeho 

písmu), kde jsou si obě slova podobná. O tom se můžeme sami přesvědčit pohledem 

na řecké výrazy pro obě slova.69 

J 

víry mnoha knčžími se vztahuje právč na essejce, protože farizejská skupina nebyla natolik veliká, 
aby se dalo mluvit o „mnoha" a saducceové striktně odmítali zásadní křesťanský postulát o vzkříšení 
těla (Svitky od mrtvého moře..., s. 202). 
68 Že tomu tak není je dokázáno v kapitole o náboženské praxi. 
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Toto řecky psané evangelium je tedy základem, který ebjónité používali a 

sami jej prezentovali jako evangelium podle Matouše.70 Proto bývá často u 

novodobých badatelů uváděno, že základním textem této hereze je upravované 

Matoušovo evangelium, jak si můžeme všimnout například u Ehrmana nebo u 

Fergusona či Berkhofa, který navíc uvádí, že evangelium bylo psáno aramejsky, což 

ovšem není podloženo takovými argumenty, jako jeho sepsání v řečtině. 
/ 

. 1 

Nejpravděpodobněji se tedy jeví, že bylo vzato řecky psané Matoušovo evangelium, v ^ 
^ i ' 

vynechány první dvě kapitoly o narození Ježíše, což je z hlediska ebjónitské / " J-

* O 

christologie logické, neboť právě tyto kapitoly popisují Ježíšovo zrození z panny, a ^ | r 

následně byl text upraven tak, aby vyhovoval autorovým záměrům legitimizovat 

ebjónitský úzus. Tato domněnka je ověřitelná na základě vzájemných paralel, 

kterými disponují synoptická evangelia a evangelium ebjónitů. Souvislost s 

Matoušovým evangeliem je logická, Matouš je ze synoptiků nejblíže původní 

judaistické tradici, jeho sepjetí se Zákonem je mnohem těsnější než u Marka či 

Lukáše a důraz na Zákon je více než patrný; Matoušovo dovršení Zákona a proroků, 

kdy: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem 

zrušit, nýbrž naplnit, "71, se neobjevuje ani u Marka, ani u Lukáše. Také samotný 

Ježíšův křest je Matoušovský; v tomto jediném evangeliu se Ježíš stává Božím 

synem až při křtu, kdy je pro tuto roli vyvolen (Mt 3,_17). U Marka, ze kterého jsou 

odvozovány základy adopcionismu, zmiňuje také „vyvolení" (Mk 1,11), ale 

proměny v Syna je u Matouše zcela výraznější. 

Ovšem pozorovat můžeme i vliv ostatních synoptiků. Začátek Ebjónského 

evangelia je uveden způsobem velice podobným Lukášovi (L 1,5), stejně tak při 

zmínce o světle při Ježíšově křtu můžeme dohledat podobnost, která je u Lukáše, 

avšak již při narození Ježíšově (L 2,9), určení Ježíše jako třicetiletého nalezneme 

opět u Lukáše (L 3,23) a stejně tak i Tiberiadské (Genezaretské) jezero je v dané 

souvislosti pouze u Lukáše (L 5,1) a Jana (J 6,1 a J21,l), avšak Janovská podobnost 

je v tomto případě výjimkou potvrzující pravidlo. Odkazy na Marka jsou často 

totožné s výrazy od Lukáše, takže je možné se domnívat, že autor ebjónitského 

evangelia pracoval pouze s Lukášem, ale tuto tezi lze vyvrátit několika 

samostatnými podobnostmi mezi ebjónitským evangeliem a sepsáním Markovým. 

70 Neznámá evangelia, s. 193 
71 Mt 5,17 



Ačkoli Irenaeus uvádí, že používají evangelium Matoušovo72, ale zdánlivě 

jasnější informace máme v tomto ohledu od Epifánia: Evangelium, které je 

nazýváno podle Matouše, ale není úplné, ale zfalšované, a nazývají jej evangeliem 

Hebrejů."73 . V té době působilo více židokřesťanských skupin, které, jak jsme 

viděli, bývají často zaměňovány a vzhledem k možnosti sběru informací je 

pochopitelné, že u tehdejších autorů docházelo ke směšování. 

Celkem totiž můžeme vysledovat tři židokřesťanská evangelia a rozdělit je 

podle lokace jejich pravděpodobného výskytu. Z citací různých autorů74 můžeme 

vyvodit, že východně od Jordánu existovala skupina spojovaná (í? 

s Pesudoklementinskými spisy a používající evangelium založené na Matoušovi -

zde se jedná o ebjónity. Dále v okolí Beroje skupina židokřesťanů, která byla 

moderními badateli označena jako nazorejci a kteří používali evangelium psané 

aramejsky. A jako poslední jsou egyptští židokřesťané, kteří používali text nazvaný 

evangelium podle Hebrejů.75 Pro nás je důležitý fakt, že v dnešní době již 

disponujeme natolik uceleným obrazem o židokřesťanských evangeliích, že některá 

pojmenování mohou být v určitém rozporu s pojmoslovím tehdejším, kdy mohla být 

evangelia nejen připisována jiným skupinám, než které je používaly, ale zejména 

mohla být stejným pojmem popsána dvě různá, případně některé z nich mohlo být 

pojmenováno různými autory různě. 

Ebjónité samozřejmě nepoužívali pouze tento text, když vyloučíme ty, které 
r — . . a 

se nam nedochovaly ani ve zlomcích či náznacích, zřejmě mezi jejich literaturu 

patřily i nekanonické skutky Petrovy, což je spis z druhého století, který vypráví 

příběh Petra na jeho cestě do Říma i jeho ukřižování hlavou dolů. Jedná se o dílo, 

které je součástí šestého kodexu sbírky z Nag Hammadí a jeho vznik lze ohraničit 

lety 120 a 200. V další podobě jej můžeme nalézt jako rukopis z Berlínského 

kodexu.76 Primárně je tento spis označován jako gnostický, nicméně jeho zaměření 

na apoštola Petra je společné i ebjónitům, kteří právě Petra stavěli na první místo 

mezi Ježíšovy učedníky. Pokud vnímáme jisté rozpory mezi Petrem a Pavlem, jak 
72 
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se objevují například v listu Galatským (Ga 2, 11 -14), je zřejmé, jaký byl 

ebjónitský postoj k oběma apoštolům. Zatímco Pavel byl vnímán jako odpadlík, což 

je logické, neboť jeho postoj k Zákonu byl odmítavý a z výše uvedeného textu je 

více než zřejmé, jak Zákon pojímali ebjónité, Petr, který je v určitém ohledu 

protipólem Pavla, i když ne tak zřetelným jako Jakub, byl z pochopitelných důvodů 

u této judaizující sekty v oblibě. Ačkoli nejsou přímé odkazy, je pravděpodobné, že 

ebjónité používali také Klementiské spisy (někdy také nazývané 

Pseudoklementinské). Opět se jedná o Petra, kterého autor doprovází na cestě do 

Říma, navíc je adresováno Jakubovi Spravedlivému, a máme tu opět dvě stěžejní 

osoby (žido)křesťanství. Navíc je celý tento komplex v podstatě vystoupením proti 

Pavlovi, který je vnímán jako odpadlík, a zastává se původního apoštolského směru 

reprezentovaného Jakubem a Petrem. O Pavlovi tvrdí, že byl z řeckého manželství77 

a že se chtěl oženit s dcerou vysokého židovského kněze, a tak se stal proselytou a 

byl obřezán. Jeho vyvolená jej nakonec stejně odmítla, a tak Pavel brojil proti 

obému.78 Navíc například Jakubův žebřík vnímali jako odsouzení Chrámu a obětí a 

ohni na oltáři79. F. Ch. Baur, zakladatel Túbingenské školy novozákonního 

kriticismu, se domnívá, že tyto texty byly ebjónity používány ve čtvrtém století. 

Klementinské spisy byly také jedním z podpůrných textů pro petrojakubovskou část 

protokatolické církve proti té pavlovské. Ovšem důkazy o původu těchto spisů jsou 

řídké a badatelé jejich vznik datují od druhého (Sixtus Senensis, Tholuck, 

Engelhardt...) až do čtvrtého století (Lentz) a to bez často bez přesnějších údajů. 

Podporou pro jejich používání ebjónity jsou spíše než časová hlediska personální. Je 

zde určitá obsahová podobnost všech výše zmíněných textů, ale opravdu přesně 

nelze říci, zda byly všechny používány, i když jejich myšlenkové jádro je 

směřováno proti Pavlovi a straní petrojakubovskému okruhu, který byl zjevně 

velice blízký i ebjónitům. 

3.7 Náboženská praxe 

O náboženských praktikách ebjónitů máme zachováno poměrně dost 

informací, i když nejsou nikterak konkrétní. Nicméně je jich dostatek, abychom si 

mohli dát dohromady obrázek o tom, jak tato skupina praktikovala svojí víru. Z 

77 Na základě Sk 21,39 V 
78 Panaríon 16,8-17,1, s. 132-133 
79 Tamtéž, 16,7, s. 132 



výše zmíněných zjištění vyplývá, že pro ně byl podstatným ukazatelem Mojžíšův 

zákon, jehož dodržováním se Ježíš stal vyvýšeným, a i proto je stále závazný a není 
SO 

sebemenšího důvodu jej rušit, jak se stalo u Pavlových následovníku. Přesto se 

objevují jisté diference oproti tradičnímu židovství, jak je patrno opět z pramenů. 

Podstatně se odlišovali od judaismu odmítáním obětí. Obětovávání zvířat odmítali a 

to ze zcela logických důvodů. Jelikož Ježíš přišel na zemi (respektive sestoupil na 

něj Duch svatý), aby naplnil Zákon a ukřižován byl za hříchy lidstva, tedy byl za 

lidské hříchy obětován, veškeré další oběti ztrácejí po tomto aktu smysl. Zvířecí 

oběti byly dočasnou útěchou, zato oběť Ježíše Krista je trvalou a proto tedy 
4 í 

odmítání obětování Bohu. I v dalších jednotlivostech můžeme sledovat rozdíly v 

praxi. Epifanius uvádí, že při eucharistii používali nekvašený chléb (Panarion, 

30.16.1) a obyčejnou vodu namísto vína, což potvrzuje i Irenaeus (^dversus"-

haereses 5.1.3). Ze zmínek církevních protiheretiků se můžeme domyslet, ž e / 

používání nekvašeného chleba bylo vazbou na tradiční židovství, jinak by tento 

poznatek nebyl uváděn jako znak odlišnosti od hlavního katolického proudu. 

Nekvašený chléb je totiž odkazem na historické židovské události, tedy v tomto 

případě na útěk z Egypta82 i na Boží ustanovení týkající se slavení velikonočního 

hodu beránka83. V časných dobách křesťanství je nepravděpodobné, že by se lišil 

chléb používaný židy a křesťany, zpravidla se jednalo o chléb pšeničný, který byl 

dodáván z domácností jednotlivých věřících. Ovšem, jak již bylo řečeno, v dobách 

protikacířských spisů se již zřejmě diference uplatňovala a autoři poukazem na tuto \ ) 

rozdílnost zvýrazňovali ebjónitskou vazbu na tradiční judaismus. Z pozůstatků 

ebjónitského evangelia ovšem můžeme vyvodit i jistou specifičnost v oblasti 

potravin, a že se nejedná o mylný předpoklad, nám potvrzují opět citace od 

raněkřesťanských autorů. Jde se o vegetariánství; je velice pravděpodobné, že 

ebjónité odmítali jíst maso a to nikoli pouze to nečisté, jak uvádí Leviticus v 

jedenácté kapitole, ale maso vůbec. Zatímco Matouš i Marek ve svých Evangeliích 

uvádějí při popisu Jana Křtitele stejně, že se živil kobylkami, v Ebjónském 

evangeliu, respektive ve zlomku uváděném Epifaniem, můžeme číst, že Janovým 

,pokrmem byl med divokých včel, který měl chuť many jako koláč v olivovém 

Srv. Ga 3,11-13, Sk 15,10 a Jk 2,10, 18-19 
Lost Christianities, s. 101 

82 Ex 12,8 
83 Nu 9,11 



oleji" M Že se nejedná o omyl, který není v tomto případě obtížné učinit, jak bude 

ukázáno níže, potvrzuje další Epifaniova citace týkající se odmítání masa. Když se 

první den svátku Pesah učedníci ptali Ježíše, kde chce, aby mu byl připraven 

velikonoční beránek, v ebjónském evangeliu Ježíš odmítá a říká, že toto maso s 

nimi jíst nebude. Nejedná se o odmítnutí večeře jako takové, Ježíš pouze při večeři 

odmítá jíst maso, v čemž rozhořčený Epifanius vidí ebjónitský podvod na 

Evangeliu. Podle slovosledu odhaluje, že původní Ježíšovou větou byl souhlas, 

tedy: „Dychtivě jsem toužil jíst s vámi tohoto velikonočního beránka", ale při 

zachování původního slovosledu byla záporka mé dodatečně přidána, takže z 

původní věty vzniklo odmítnutí, které má dokázat, že po Janu Křtiteli ani Ježíš 

nepožíval maso.85 Je tedy nabíledni, že zprávy o ebjónitském vegetariánství nejsou 

matoucí a je pravděpodobné, že se může jednat o vazbu na přesvědčení, že Ježíšova 

oběť byla finální obětí, která dovršuje dosavadní praxi a dalších obětí již není třeba. 

Ježíš sám k tomuto v jednom ze zlomků praví: „Přišel jsem zrušit oběti, a jestliže 
o/-

nepřestanete obětovat, neustoupí od vás hněv." , což vede i k tvrzení, že pokud tato 

skupina existovala před rokem 70, tedy před zničením chrámu v Jeruzalémě, 

neúčastnili se její stoupenci chrámových kultů.87 

Přesto jim byl blízký židovský způsob života, když podstupovali obřízku, 

kterou nepovažoval apoštol Pavel za podstatnou, byli poslušní Zákonu a četli 

hebrejské biblické knihy. V této souvislosti není bez zajímavosti zmínka Eusebia o 

Philonových zápiscích z Egypta. Ten v nich zmiňuje asketickou sektu, jejíž členy 

nazýval therapeuty a therapeutkami, a která se nejen zříkala veškerého majetku, ale 

zachovávala i starožidovské obyčeje. Dodržují a čtou Zákon, žalmy a proroky, ale 

vykládají i evangelium, z čehož Eusebius soudí, že tím Philon myslí nejen 

evangelium, ale také list Židům a jiné Pavlovy spisy. Zde se však zřetelně jedná o 

Eusebiovu domněnku! Pokud na toto přistoupíme, což není nemyslitelné, protože 

sám Eusebuis před výčtem uvádí: Je velmi pravděpodobné"™, je zjevné, že v tomto 

případě bylo přání otcem myšlenky. Eusebius tyto askety touží připojit ke „svému" 

náboženství a k základu z Philonova díla De vita contemplativa seu supplicum 

virtutibus připojuje domněnky, které by asketickou sektu přiblížily katolické církvi. 

84 Neznámá evangelia, s. 194 
85 Neznámá evangelia, s. 194-196 X 
86 Tamtéž, s. 195, Panarion 30.16. 4-5 
87 
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88 Církevní dějiny, s. 34 



Pokud bychom se oprostili od subjektivních a emotivních výrazů (a Eusebiových 

domněnek) a porovnali text Philo o asketech v Egyptě89 s textem Hereze ebionitů90, 

zjistíme, že obě tyto skupiny vykazují mnoho společných znaků. Je pravděpodobné, 

že se jednalo o ebjónity v širším smyslu slova91, ačkoli přímé důkazy pro tuto tezi 

neexistují. I když Eusebius ve svém díle92 rozlišuje dva druhy Ebjónitů a to ty, kteří 

berou Ježíše jen za člověka a ty, kteří věří, že byl zrozen z Ducha a panny (sic!). 

Druhou skupinu jmenuje i Origénes93, ale je pravděpodobnější, že v tomto případě 

hraje pojem „ebjónité" roli obecného pojmenování pro židokřesťanskou heretickou 

skupinu.94 Podobně i u Epifánia, který popisuje stav, kdy některý z „ebjónitů" 

onemocní nebo je uštknut hadem - „vstoupí do vody a vyvolává jména z Elxai -

nebe a země, sůl a voda, větry a „andělé spravedlnosti", jak říkají, a chléb a olej a 

říkají: „Pomoz mi, zbav mě mé bolesti ",95 Zde se zřejmě opět jedná o směšování 

s elkasaity, což bylo zmíněno výše. Důležitější v tomto případě je způsob, jakým je 

možno nakládat s fakty. Ačkoli se zřejmě jedná o velmi si podobné, skupiny, 

Eusebius je prezentuje každou na opačném konci spektra. A to aniž by lhal! 

Zatímco therapeutové jsou zbožnou a asketickou sektou patřící k protokatolické 

církvi a to i přes dodržování židovských zvyklostí (což je v tomto případě 

chvalitebné, protože to odkazuje na apoštolské začátky církve), ale vyváženou 

pravděpodobným čtením Pavlových spisů, ebjónité jsou chudí jen duchem a 

nesmyslně dodržují židovské představy o Ježíši jako o člověku a „horlivě se snaží 

konat obřady Mojžíšského zákona týmž způsobem jako Židé."96 Jedná se o ilustraci 

toho, jak byť u jediného autora je možné najít rozporuplné zprávy, které ztěžují 

objektivitu závěrů. 

Ohledně křtu uvádí Epifánius, že nejenže byli křtěni podle protokatolického 

zvyku, ale praktikovali také oltářní svátost s přijímáním vody, kterou považovali za 

svatý nápoj, a chlebu. Podobně slavili také svátky, ačkoli prý jako parodii na svátky 

církevní. K tomu se údajně shromažďovali v synagogách (ačkoli je uvedeno, že 

89 Tamtéž, s. 33-34 
90 Tamtéž, s. 55 
91 x ' Vyraz Ebjónité není u žádného z protiheretických autorů přesně definován a to ani místně. Někdy 
jsou do tohoto výrazu zahrnovány i jiné skupiny, jako třeba Nazoriáni/Nazaréni či Elkasiaté. Často je 
výraz Ebjónité používán ve smyslu židokřesťanských sekt vůbec, což je i tento případ. 

Církevní dějiny III, 27 
93 Contra Celsum V, 61 / 
94 — ' 
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neměli vlastní církev, je krajně nepravděpodobné, že by židé „půjčovali" synagogy 

pro podobné praktiky) a jejich vůdci Jsou starší a hlavy synagog" 97 Z praktického 

hlediska se nám ještě zachovala informace, že povolují rozluku sňatku98 a ze staré 

smlouvy uznávají Abrahama, Izáka a Jákoba, Mojžíše a Aarona a Mojžíšova 

nástupce Jošuu, syna Nunova, ale žádné jiné proroky. Opovrhovali Davidem i 

Šalamounem a podobně opomíjejí Izajáše, Jeremiáše, Daniela, Ezechiela, Eliáše a 

Elíšu. Namísto toho uznávají pouze evangelium, které přináší zprávu o Ježíšovy, 

který je jimi pasován do role proroka pravdy. 99 S jeho rolí se pojí i ebjónitský 

náhled na Ježíšovo obřezání, které nepovažovali za znak židovství. Dle jejich učení 

se nechal obřezat ze tří důvodů. Za prvé, aby dokázal, že je z masa, protože mnoho 

skupin mělo ve svém učení tezi o zdání Ježíšova lidského těla (doketismus). Za 

druhé, aby ukázal, že tělo není stejné podstaty, jak Boží, jak tvrdí Apollinarius100, a 

že si je nepřinesl shora, jak říká Valentinos. A za třetí proto, aby se židé nemohli 

vymlouvat, že nepřijmou neobřezaného.'01 

3.8 Protokatolická reakce 

Reakce formující se katolické církve na ebjónitské hnutí není zdaleka tak 

výrazná jako je tomu u jiných raněkřesťanských herezí, například u gnostiků nebo u 

Markiona. Pokud problematiku rozebereme dopodrobna, zjistíme, že ebjónité nebyli 

pro křesťanství hrozbou. Hrozbou mohli být spíše judaismu, než křesťanství, a to 

z následujících důvodů. Pokud sledujeme vznik křesťanství, tak je zřejmé, že Ježíš, 

stejně jako jeho brzcí následovníci, působili zcela v rámci judaismu, lze je 

považovat za židovskou sektu. Od judaismu se však toto společenství začíná 

oddělovat, přijímat jiný pohled na podstatu spásy, na příchod Mesiáše i na 

praktikování víry a v tuto chvíli již je možné o začínajícím křesťanství mluvit. 

Uvědomuji si, že tato hranice, kdy se sekta ještě pohybuje v rámci jistého vyznání a 

kdy již funguje autonomně pod hlavičkou vyznání jiného, je velice tenká a 

nezřetelná, a že „hranice" je spíše v rozmezí mnoha let, tedy doba, kdy se myšlenka 

či pojetí výrazně odporující původnímu vyznání etabluje do učení sekty, respektive 

nově vznikajícího vyznání. O novém vyznání tedy můžeme mluvit ve chvíli, kdy se 

i 
97 Panarion 18,2 s. 133 / 
98 Srv. Mk 10 par. 
99 Panarion 18.3-5. s. 133-134 / 

Apollinatrius z Laodiceje (zemřel 390), významný odpůrce arianismu. Tento fakt může svčdčit, 
jak o trvalém boji ebjónitů i v pozdějších dobách, ale i o Epifániově aktualizaci fakt. 
101 Panarion 28,1, s. 143 



teze odporující konkrétnímu vyznání etabluje u skupiny z tohoto vyznání 

vycházející. Pokud bych měl tuto situaci zjednodušeně konkretizovat, křesťanství 

začíná být křesťanstvím ve chvíli, kdy kompletně opouští Mojžíšův zákon. Ale zpět 

k ebjónitům. Potíže s tímto sborem byly aktuální do chvíle, kdy křesťanství 

pracovali ještě v hranicích judaismu, do té doby mohli podstatně ovlivnit směr 

vznikajícího společenství, ale v okamžiku, kdy bylo židovství opuštěno a tím také 

Zákon, možnost přímého ohrožení ze strany ebjónitů se stává marginální. Jejich vliv 

a nebezpečnost byla v době, kdy se křesťanství formovalo, v době, kdy církev 

nebyla natolik konsolidovaná, kdy takové hnutí mohlo podkopat její orientaci. Čím 

pevněji církev stála, čím výrazněji byla schopna deklarovat své postoje, tím 

vzdálenější byla od hrozby ze strany židokřesťanů. Zde bych ovšem rád poněkud 

rozdělil způsoby ohrožení - na jedné straně můžeme hovořit o takzvaném 

konsolidačním sporu, který obě skupiny utváří, kdy se rozpory tříbí teologie obou 

skupin. Obě strany si osobují právo na výklad společné náboženské skutečnosti 

(zkušenosti) s odlišnými nuancemi. Takový druh sporu ovlivňuje podstatu sboru, 

v praxi se myšlenky často přejímají, a tak může dojít k tomu, že původní 

charakteristika vyznání je nahrazena novou, zformovanou během neshod. Za takový 

spor můžeme považovat konflikt protikatolické církve s gnostiky a také rané 

setkávání protokatolíků s ebjónity. 

Tím druhým je populační spor, tedy souboj o základnu věřících, kdy každá 

ze stran nabízí jistý teologický pohled odlišný od pohledu skupiny druhé. Jedná se o 

soupeření dvou vyzrálých sborů, kdy oba mají již vyhraněnou teologii a soupeří o 

vliv nad věřícími. Každá ze stran má již svá dogmata, která neopustí, ale snaží se 

svým výkladem světa „přesvědčit" co nejvíce potenciálních příznivců. V podstatě je 

pak na samotném věřícím, jaká cesta je pro něj věrohodnější. Jako příklad tohoto 

sporu lze uvést možnost výběru mezi křesťanstvím a například hinduismem. Oba 

spory jsou samozřejmě velice úzce propojené, ale jejich převažující charakter je 

v tomto ohledu definuje. 

Jak je tomu tedy s konkurencí protikatolického sboru a ebjónitů? Domnívám 

se, že spor na úrovni konstitučního můžeme sledovat maximálně do poloviny 

druhého století. Během této doby mohly reálně existovat spory o výklad Ježíše na 

úrovni, kdy tito odpadlíci mohli definovat katolíky. Poté již církev měla natolik 

silné kořeny oddělení od judaismu, že na její věrouku ebjónité neměli valného 

vlivu. Pokud přímý rozpor trval, pohyboval se jen na úrovni populační. Svědčí o 



tom i texty protiheretických autorů, kteří se na čtenáře obracejí spíše s informacemi 

o nepříteli, než apologetikou obhajující vlastní teologii proti ebjónitům. Křesťané 

nás seznamují s jistou skupinou, která má podobné základy, jako oni, ale liší se 

zejména v praxi, ale i v mnohem závažnějších otázkách, a tak se snaží varovat 

případné věřící, kteří by se mohli třeba i nevědomky s židokřesťany zaplést. Jistě, je 

potřeba informovat i o konkurentech, ale pramenný materiál naznačuje, že se 

nejednalo o žádný lítý boj a přímou konfrontaci. 

Jak již bylo řečeno, ebjónité se postupně heretizovali, tedy postupným 

vývojem křesťanství a jeho oddělováním od židovství se i oni dostávali zpod křídel 

evangelia. Zároveň s tímto postupem se marginalizovali, jejich vliv nebyl zdaleka 

tak silný, aby mohl protokatolickou církev ohrozit a navíc charakteristika jejich 

učení, kde společné prvky s judaismem byly více než zřejmé, je předurčovala k roli 

těch, kteří jsou odmítnuti zároveň s odmítnutím Zákona. Stejný osud potkal i ostatní 

židokřesťanské skupiny, které již dnes můžeme kvůli skromnému množství 

pramenů jen obtížně identifikovat a odlišit. Celkově je nesrovnatelně více pramenů 

bojujících proti tzv. pohanským interpretacím Ježíše102, což svědčí i o nebezpečí, 

které z jejich strany univerzální církev cítila. 

3.9 Shrnutí 

Ebjónité byli židovskou sektou s výraznými protokřesťanskými znaky 

navázanou názorově zřejmě na jakubovský okruh osob jeruzalémského sboru. Její 

členové nebyli natolik radikální, aby zavrhli Mojžíšův zákon a přiklonili se k 

proudu počínajícím u Štěpána a pokračujícím u Pavla, který Zákon jako takový 

opouští a vydává se cestou omilostnění z víry; ale byli zastánci Zákona a 

praktikovali i obřízku, i když se zřejmě neúčastnili chrámových kultů, protože v 

jejich víře nebylo místo pro oběti. Ty byly až do Ježíšova ukřižování pouze 

dočasné, a proto tedy bylo nutné je dodržovat, kdežto po ukřižování, které mělo 

charakter oběti trvalé, ztrácí tato praktika smysl. Sami sebe považovali za vyvolené, 

kteří pochopili podstatu Kristovy oběti (což je ostatně znak každé skupiny lišící se 

od hlavního proudu i proudu samotného) a být křesťanem pro ně znamenalo být v 

první řadě židem. Nejednalo se tedy o odštěpení se od judaismu, jak je tomu u 

křesťanství, ale byli dotažením židovství do stavu žádoucího pro obdržení milosti. 

Jejich vnímání Ježíše bylo ještě starozákonní, Ježíš byl člověkem, kterému se 

102 Jako jsou například gnostici Valentinos či Basilides 
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podařilo žít natolik v souladu se Zákonem, že byl Bohem adoptován a stal se Božím 

synem103. V této souvislosti zřejmě také někteří z nich odmítali, podobně jako tomu 

bylo u některých gnostických skupin, možnost, že by Ježíš Kristus mohl být mučen 

a zemřít, čímž se zřejmě přiblížili k cestě doketismu. Byli zastánci jednoduchého 

způsobu života, z čehož většina protiheretických autorů i současných badatelů 

odvozuje jejich pojmenování, při eucharistii namísto vína používali vodu a také 

nekvašený chléb. Z náznaků v jejich tzv. Ebjónitském evangeliu je patrné, že se 

vyhýbali konzumaci masa obecně a upravováním textu se snažili udělat vegetariány 

i z Jana Křtitele a Ježíše. Používali upravené Matoušovo evangelium (nalezené 

zlomky tohoto evangelia se nazývají Ebjónitské evangelium) a zřejmě také 

Klementinské spisy, které jim byly obsahově blízké výpady proti pavlovskému 

okruhu. 

Geograficky tato sekta existovala zřejmě na území východně od Jordánu, kam se do 

Pelly přesunula během židovského povstání v letech 66-73 a odkud její návrat 

pozbyl smyslu po zničení Chrámu. Zajordání bylo zřejmě jediným místem, kde 

působili, jejich rozšíření do tehdejšího světa bylo v podstatě nemožné, protože tam 

již své kořeny zapouštěla protokatolická církev. Trvání této judaizující deformace 

bylo poměrně krátké, její zbytky se dají vypozorovat ještě v polovině pátého století 

(z přelomu čtvrtého a pátého století o nich píše Jeroným Augustinovi), většina členů 

se však buď vrátila k tradičnímu judaismu, nebo Zákon opustila definitivně v řadách 

sílícího křesťanství. Není bez zajímavosti, že na tuto tradici bylo navázáno i v 

moderní době a to vznikem ebjónitské židovské komunity založené v roce 1995 

americkým učitelem Shemayahem Phillipsem. 

4. Markion 

Když v polovině druhého století přichází na církevní scénu muž jménem 

Markion, nikdo ještě netuší, jak velký vliv jeho osobnost bude mít na formování 

raně katolického křesťanství. Přestože jej budou církevní představitelé proklínat, 

napíší mnoho spisů proti jeho učení a bude považován za jednoho z největších 

heretiků raného křesťanství, jeho finální přínos pro stabilizaci církevních dogmat 

bude mnohem větší než těch, kteří jej zatracují. I když dnes již nepovažujeme 

103 Srv. Iz 42,1 



Markionovu činnost za natolik zásadní, jak uvádí Adolf von Harnack ve svých 

dílech104, přesto je jeho vliv nezpochybnitelný. 

0 jeho životě před příchodem do Říma105 se mnoho zpráv nedochovalo, pro 

jeho odpůrce se zde nalezlo nemnoho argumentů, které jej mohly poškodit. Víme, 

že pocházel z města Sinope v Pontu, dnes se toto území nazývá severovýchodní 

Anatólie a je součástí Turecka, kde se narodil zřejmě mezi roky 100 až 110 v rodině 

rejdaře, který byl zároveň biskupem v místním křesťanském sboru, což mu zajistilo 

bohaté zázemí jak finanční, tak duchovní. Své rodiště však musel opustit; uvádí se, 

že byl svým otcem exkomunikován a to údajně za svedení panny. 

1 když Tertullian uvádí začátek Markionova působení velmi konkrétně do 

115. roku od ukřižování, které datuje do let 26-27106, vychází nám tedy začátek 

činnosti léta 141-141, přesné informace o jeho životě jsou velice skromné; 

v podstatě víme pouze o začátku jeho činnosti, co se týče konkrétních čísel. Po 

příchodu do Říma, což bylo tedy zřejmě okolo roku 140, vstupuje do tamního 

sboru, kterému věnuje 200.000,- sestercií, což byl velice bohatý vklad (pro srovnání 

- ke vstupu do třídy equestriánů, tedy jedné ze dvou nejvyšších aristokratických tříd 

starověkého Říma bylo potřeba 400.000,-) svědčící nejen o úspěšnosti jeho 

rejdařství, ale můžeme z tohoto daru vyvozovat také opravdovost Markionova 

zaujetí pro křesťanskou věc, jen těžko lze totiž předpokládat, že by takovou částku 

byl ochoten darovat společenství, o jehož idee by nebyl přesvědčen. Jelikož však již 

zřejmě pracoval s myšlenkou reinterpretace církevního učení, musel považovat 

římský sbor za přístupný jeho tezím. Je těžko představitelné, že by během krátké 

doby mezi vstupem do sboru a následnou exkomunikací stačil formovat své teze a 

stejně tak je nepravděpodobné, že by investoval do společenství, které by považoval 

za odporující jeho přesvědčení. Po svém vstupu do římského sboru totiž Markion 

zcela otevřeně vyjadřuje své myšlenky, nesnaží se o jakési vplížení se a skryté 

ovlivňování, a sezval presbytery, aby schválili jeho myšlenky. Jednání se však 

nevyvíjelo tak, jak si Markion představoval. Namísto podpory ze strany 

představitelů sborů se dočkal exkomunikace107. Rozhodnutí tohoto prvního 

římského synodu nám ovšem ukazuje, že Markion byl zřejmě velice aktivní i před 

104 Zejména: Harnack, Adolf von Marcion: das Evangelium vom fremden Gott, / 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960 nebo Neue Studien zu MarcionJLeipzig : J. C. 
Hinrichs'sche Buchhandlung, 1923 
105 Přibližně okolo roku 139 (např. Dějiny dogmatu, s. 37) 
06 Adversus Marcionem XIX 
0 Panarion 42.2, Philastrius, Diversarum Hereseon Liber 17 
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konáním porady, protože je velice nepravděpodobné, že by exkomunikace proběhla 

pouze na základě v tu chvíli přednesených požadavků. Ovšem odvržením Markiona 

z lůna církve nevedlo k jeho marginahzaci a nový pohled na pojetí Ježíše i Boha se 

doslova raketově rozšířil po velké části římské říše. 

4.1 Prameny a zdroje informací 

Na rozdíl od Ebonitů byla hrozba převzetí vedoucí interpretační pozice 

Ježíše ze strany Markiona nesrovnatelně větší, čemuž také odpovídá pozornost, 

kterou jeho učení věnovali církevní představitelé, apologeti a jiní literáti. Proto 

máme o Markionovi poměrně velké množství informací od různých autorů, ale na 

druhou stranu se zde objevuje problém obsahové šíře těchto zpráv. Zmínky o 

Markionovi nalezneme v podstatě u každého protiheretického autora, nicméně často 

se stává, že se informace opakují a ve výsledku se informační základ podstatně zúží. 

Přesto však je textový materiál natolik bohatý, že můžeme rekonstruovat 

markionitské učení poměrně přesně. V tomto ohledu je pro nás nej důležitějším 
i r\o 

autorem Tertullian s dílem Adversus Marcionem , dále nesmíme zapomenout na 

Irenaea a jeho Adversis Haereses, Hippolytus Římský se o Markionovi také zmiňuje 

ve svém Vymýtání všeho kacířstva, stejně jako Eusebius v Církevní historii nebo 

Epifanius v Panarionu. V neposlední řadě je pro nás důležité dílo Klementa 

Alexandrijského Síromaía'09, z něj pak knihy II a III. Toto jsou nej důležitější díla, 

existuje ovšem mnoho zmínek o Markionovi ve spisech jiných, hovoří o něm snad 

všechny sborníky popisující heretiky, dokonce existuje i spíše umělecké ztvárnění 

polemiky z pera křesťanského básníka a filosofa jménem Bardesanes, který 

v Edesse sepsal syrsky dialog proti Markionovi.110 Všeobecně se dá říci, že o tomto 

významném teologickém mysliteli existuje relativně dostatek soudobých informací, 

na základě kterých můžeme věrohodně rekonstruovat jeho učení a posoudit čím 

zřejmě okouzlil tolik posluchačů, že raně katolické pojetí Krista bylo opravdu jen 

krůček od pádu do obligátního propadliště dějin. 

108 edited and translated by Ernest Hans, Books 1-3, Oxford 1972 (dále jen Tertullian) 
) ] vydalo nakladatelství Oikúmené, Praha 2006 (dále jen Stromata) 
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Na druhou stranu se nám nezachovalo originální Markionovo hlavní dílo, 

které nazval Antiteze a ve kterém popisuje „nového Boha"111 a své pojetí Ježíše, ani 

jeho evangelium, které mělo nahradit evangelia dnes kanonická a vlastně i všechna 

ostatní. Na druhé straně z výše zmíněných děl, zejména díky Tertullianovi, můžeme 

natolik dobře rekonstruovat, že sice nemůžeme obnovit celé dílo, ale jeho zásadní 

myšlenky formulované v těchto spisech ano. Vzhledem k faktu, že jsme odkázáni 

pouze na informace z nepřátelského tábora, je nutná podrobná analýza nejen 

argumentů vznesených proti jeho učení, ale i rozbor citací, které jsou Markionovi 

přisuzovány a mají údajně pocházet přímo z jeho pera. Objektivně však lze 

konstatovat, že jsme schopni takové rekonstrukce, která nám odhalí to 

nej podstatnější o tomto raněkřesťanském mysliteli. 

4.2 Historický Markion 

Leccos o Markionovi bylo řečeno v úvodu k této kapitole, zde bychom se 

pokusili rekonstruovat alespoň část toho, co je nám dostupné z pramenů a co nám 

pomůže lépe uchopit jeho učení, ale i pochopit kontext jeho působení, podmínky 

šíření myšlenky nového Boha a předpoklady pro úspěch této zvěsti. Rád bych navíc 

zmínil konkrétní data, která jsou v souvislosti s Markionem a potažmo s 

markionismem známa a významná. 

Podobně jako u většiny historických osobností této doby, i Markionova 

životní data jsou pro nás nejistá. Jako datum narození se zpravidla uvádí období 

okolo roku 100112 (případně 110), což se jeví jako nej pravděpodobnější údaj, oproti 

tomu se uvádí také rok 85113, případně 84. Podobně datum smrti není bezpečně jisté, 

ale nejčastěji se uvádí rok 150 nebo 160. Opět se pohybujeme na půdě hypotéz, ale 

pokud bychom se podívali na průměrnou dobu života tehdejší doby osob 

s podobnou životní náplní, tedy vzdělanců, můžeme porovnat, jaké datové rozmezí 

Markionova života se více blíží pravdě. Hippolytus žil pětašedesát let, Irenaeus 

11' „Nový Bůh" je zde myšlen ve smyslu nově zjeveného Boha. Ačkoli anglosaská literatura běžně 
pracuje s výrazem New God, považuji za nutné upřesnit, že se nejedná o nově „vzniklého" či , 
„zrozeného", ale o Boha v pravém smyslu slova, tedy neohraničeného časem, všeobjímajícího, 
podobně jako Nús u gnostiků, o kterém však nebylo dříve zpráv, a proto je označován „novým". 

Lost christianities, s. 104 
113 Např.: Wikipedia [online] 2009, 11.4.2009 [cit. 2008-04-11], Text v angličtině. Dostupný 
z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Marcion_of_Sinope>, tato datace je zřejmě založena na 
Klementovi Alexandrijském, který tvrdí, že Markion byl obrácen v apoštolském období, v době, kdy 
Petr ještě působil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcion_of_Sinope


dvaašedesát, Tertullian šedesát, Epifanius přibližně třiaosmdesát, což je výjimka. 

Nicméně faktem zůstává, že máme sice minimální, ale alespoň nějaký vzorek. 

Rychlým srovnáním se pravdě nejpodobnějším jeví fakt, že rok Markionova 

narození bude spíše pozdější, tedy okolo roku 100, v Římě působil okolo roku 

140114, což je všeobecně přijímaný fakt, zde se badatelé nerozcházejí, a zemřel 

zřejmě na začátku druhé poloviny druhého století. Zdá se tedy reálnější, že do Říma 

dorazil okolo čtyřicátého roku života než o dvacet let starší, stejně tak je 

pravděpodobnější, že zemřel v obvyklém věku své doby115. Samozřejmě nemáme 

pevné důkazy a pohybujeme se pouze na území dohadů, leč domnívám se, že je 

jistější pracovat s průměrnými daty než se odvolávat na výjimečnou možnost. 

Také vzhledem k faktu, že Justin v roce 150 píše, že Markionovo učení je 

rozšířeno po celém Impériu116, je pravděpodobné, že nezačíná svojí dráhu až 

v Římě, ale interpretace Ježíše v odlišné formě, než bylo prvokatolické církvi tehdy >: 
. • -•< y 

vlastní, byla nejspíše důvodem jeho exkomunikace v Sinopu a následné cesty do 

Říma, kde mohl doufat v přívětivější přijetí pravdy, kterou nahlédl. Jak již bylo 

zmíněno, nedočkal se. Presbyteři svolaní k posouzení jeho tezí, které mj. 

prezentoval na interpretaci L 5,36 a 6,43, jej odsoudili jako odpadlíka a 

exkomunikovali. Také to je pádný argument pro tezi, že Markion již nějakou dobu 

působil, vzhledem i k jeho finančnímu zázemí je nepravděpodobné, že by byl takto 

vyřazen jen na základě krátkého vystoupení. V této souvislosti se může jevit 

poněkud zvláštní informace, že byl Markion již jednou exkomunikován a to svým 

otcem, jak alespoň tvrdí prameny. Jako důvod bývá uváděno svedení panny, což 

může být reálným faktem, ale také metaforou pro „zkažení" církve odpadlickým 

učením. První možnost je stejně reálná, jako neověřitelná, ale pokud se budeme 

zabývat možností, že sinopský sbor opustil na základě věroučných důvodů, lze 

vytvořit životaschopnou konstrukci o Markionově odchodu z Pontu na základě 

rozepří o interpretaci Ježíše a jeho cestě do Říma, tehdy již významného 

křesťanského střediska, kde by našel seriózní oporu ve svém pohledu. Cestou 

s největší pravděpodobností rozšiřoval své učení, případně mohl budovat základy 

pro budoucí markionitské sbory. Po příchodu do Říma (139 - 140) se údajně setkal 

" " Tertullian zasazuje jeho působení v Římě 115 let po Ukřižování, které situuje do let 26-27, tedy 
působení Marciona vychází na rok 143. 
, Klement Alexandrijský o něm ovšem hovoří jako o velmi starém, když působil v Římě. 

16 BLACKMAN, E. C. Marcion and his injluence. London, S.P.C.K. 1948 (dále jen Blackman), s. 



s arciheretikem Cerdem117, který bývá často považován za zdroj Markionova 

odpadlictvi, tedy v podstatě jeho zasvětitel do gnostických nauk118, což není nijak 

přesně potvrzeno. Faktem však zůstává vstup do římského sboru s donací dvou set 

tisíc sestercií, prezentace učení o novém Bohu a následná exkomunikace, ke které 

došlo v červenci 144119. Z Říma se odebírá zpět do Malé Asie, kde zakládá sbor v 

organizaci120 podobný protokatolickému a sám se prý jmenuje biskupem. Což je 

v podstatě vše, co o Markionově životě víme společně s několika domněnkami, 

které by mohly zapadnout mezi fakta již známá. Ovšem je nutné podotknout, že se 

jedná pouze a jen o domněnky. 

Ohledně dalšího působení máme také jen kusé zprávy, ale dá se opět soudit 

ze zmínek jeho kritiků. Je možné, že po vyloučení z římského sboru konsolidoval 

své přívržence na Sicílii, Hippolytus totiž jeho učení nazývá „sicilskou herezí"121, 

avšak již v roce 150 zmíněný Justin Martyr mluví o rozšíření markionismu po celé 

říši, což by byl zajisté opravdu podivuhodný výkon, kdyby tato interpretace 

vznikala až při Markionově působení v Římě, když srovnáme například 

s rozšiřováním křesťanství byť jen po Palestině. Vletech 160 - 170 dokonce 

markionismus přitahuje více věřících než protokatolická interpretace, což 

pochopitelně její biskupy děsí, hovoří se dokonce o panice a Markionovi se dostává 

přezdívky „Pontský vlk"122, ale na druhou stranu tento boj vybičuje církevní 

představitele a vede k usebrání se církve, jejímu přesnějšímu profilování a následně 

i posilování. 

Svého vrcholu zřejmě markionismus dosahuje během třetího století, kdy 

v jeho polovině varuje Cyril z Jeruzaléma před nevědomým vstupem mezi 

markionity namísto prvokatolické církve a doporučuje pořádně se informovat před 

přijetím123, a poté jeho vliv slábne, nikoli však pouze vlivem prvokatolické 

interpretace, ale zejména nástupem manicheismu, který odsál mnoho věřících. 

117 7 

Encyclopedia, s. 715 
118 Jak bude dokázáno později, Markionovo zařazení mezi gnostiky je nepřesné aje pravděpodobné, 
že přiřazení k Cerdovi je pouze účelové a odvíjí se nejen od určitých podobností mezi gnosticismem 
a markionisinem, ale i od faktu, že Cerdo působil v Římě v podobné době. Je sice možné, že se oba 
setkali či setkávali, přece jen se jednalo o hledače podobného principu na základě stejných reálií. 
119 Encyclopedia, s. 715 
120 Harnack uvádí vznik markionitské církve roku 144, Barnikol ještě dříve, ale neumluví přímo o 
církvi, ale o navázání na paulinskou tradici. 
121 Vymítání, s. 227 / 

22 Blackman, s. 13 
123 Katechismus 18.26 



Harnack soudí124, že západní manícheísmus byl „křesťanštější" než ten východní, a 

tak se pro západní církev stává větší hrozbou než pro její východní část. Avšak ještě 

v pátém století syrský biskup Theodoret referuje o „osvobození více než tisíce duší 

z Markionovy nákazy"125 a jinde mluví o obrácení osmi markionitských vesnicích 

ke katolické interpretaci126. S největší pravděpodobností se tak děje při finálním 

tažení církve a je to zřejmě jeden z posledních významných bodů Markionovy 

interpretace Ježíše a jeho učení. 

4.3 Markionova interpretace Ježíše a jeho soteriologie 

Tuto kapitolu považuji za nej podstatnější část práce zabývající se 

Markionem, protože zde bude v rámci možností a dostupných pramenů ukázáno 

z jaké pozice „Pontský vlk" vycházel, čím ohrožoval formující se katolickou církev, 

jakým způsobem vykládal Ukřižování i Ježíše a jak se proti tomuto učení církev 

bránila. Vzhledem k faktu, že jsme odkázáni pouze na prameny ze skupiny 

nepřátelské markionitům a na opravdu minimální rozsah fakt založených na 

/ 'V 
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neutrální bázi, výsledný obraz bude pouze pravdě podobný, nicméně se domnívám, V v 
J v 

že se jedná o tak blízké přiblížení se realitě, jak je možné. 
M 

y . ň 

Zásadní myšlenkou tohoto teologa je teze, že Ježíšem zvěstovaný Bůh je v 

odlišný od toho popisovaného v židovských písmech, a proto je nutné očistit ř 

veškeré současné učení založené na Ježíšově vystoupení od judaistických vsuvek a ^ ^ y 

desinterpretací, které pracují s Bohem Smlouvy (a tak se Ježíšovo učení na ni \ v V 

aplikovat) a vyhledat to opravdové, to „ježíšské", které mluví o milosrdném novém r ^ £ 
\ ^ W>v 

Bohu. v , 

r 

Ačkoli kvůli nedostatku materiálů nemáme možnost vysledovat, kdy se * xy ' 
v / 

Markion začal zabývat reinterpretací Ježíše a v tomto ohledu nám zbývají pouze 

dohady, nedomnívám se, že by tento faktor byl natolik podstatný. Ať už začal 

vytvářet své dílo v Pontu (a byl kvůli němu exkomunikován) anebo se ke změně 

přiklonil až po případném římském setkání s Cerdem, jeho učení se v polovině 

druhého století rozšířilo po celém Impériu, nabíralo na síle a okolo roku 200 již 

124 Blackman, s. 4 
125 Dopis 118 / 
126 Dopis 81 



„útočilo" ve třech jazycích - řečtině, latině a syrštině127. Čím byla jeho zvěst tak 

přitažlivá? Jaká je příčina tohoto vskutku rychlého rozšíření nové idey? 

a 4.4 Zvěstování „nového Boha 

Pro Markiona je základním problémem vztah Nového a Starého zákona128, 

zejména pak vliv židovských písem na pochopení evangelia a jeho následné šíření. 

Řešení mu poskytl Pavlův list Galatským129, kde se mluví o judaistické opozici vůči 

Pavlovi. Podle Markiona byli součástí této opozice i ostatní apoštolově, a tak bylo 

evangelium pod zásadním vlivem zákonictví zdeformováno. Protokatolická církev 

tak jen jiným způsobem interpretuje Boha Zákona, což je chybné, protože 

pozorným čtením textů evangelia si můžeme všimnout rozdílných atributů Boha, 

kterého hlásal Ježíš a Boha, který je zachycen v judaistických textech. Jak však 

\ 

C (V 

mohlo dojít k takovému posunu? Je nutné si uvědomit, že první následovníci Ježíše 

pocházeli v drtivé většině z židovského prostředí a to i když se jednalo o proselyty; 

ti však mezi židy žili, navštěvovali synagogy s monoteistickým přesvědčením, a tak jn 
• y í 

jim pojetí židovského Mesiáše, jeho příchod a osvobození židovstva nebyl cizí. /
 v v 

-> fsý 

Ovšem od chvíle, kdy Pavel začal šířit evangelium i mimo židovskou komunitu a to 'Av 

zejména takovou, která již s židovstvím nesdílela monoteistický pohled, tedy ,;N \ 

pocházející z helénského kulturního prostředí130, se postupně odděluje židovský 
/ X V1 

kontext od zvěsti o Kristu. Pro čím dál více věřících bylo Ježíšovo vnímání Zákona ^ ^ 

cizí, protože jim byl neznámý samotný Zákon. Stále rostoucí okruh těch, kteří 

neměli zkušenost s judaismem, mohl obtížně přijímat propojení Ježíšovské zvěsti 

s židovskými písmy, protože pokud už by je znali, tak rozd í l ný mezi Ježíšovým 

učením směřujícím k milosti a židovských písem požadujících plnění Zákona, je 

matoucí. Spojení obou pak budí dojem násilného roubování nové myšlenky na starý 

a odlišný základ. 

127 Latina a řečtina jsou samozřejmé jazyky, o syrštině máme záznam díky Bardesanově dialogu 
proti Markionovi. 

Tehdy se pochopitelně nejednalo o skladbu smluv tak, jak je známe dnes, ale pro zjednodušení 
uvádím toho pojmenování, které ovšem pojímá texty, které vesměs používáme dnes jako kanonické. 
129 Zajímavostí je, že se jedná o jeden ze sedmi autentických Pavlových dopisů, jak je moderní 
religionistika uznává (viz LÚDEMANN, Gerd. Heretics: The OtherSide ofEarly Christiani ty. l s t , 
edition. Philadelphia : Westminster/John Knox, 1996) 
130 Patrné je to například v porovnání Petrova učení v Caesareji, kde důstojník Kornelius je 
„pozitivní" postavou, protože „má dobrou pověst u židů" (Sk 10,22), kdežto Pavlovo působení 
v Řecku již přenáší těžiště od židů k těm, kteří přijímají „Pavlova" Krista - „Sloužil jsem Pánu 
s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů" (Sk 20,19) 



Markion tento rozpor evidentně viděl a napadlo ho, že ač z židovského 

prostředí, Ježíš mluvil o jiném Bohu, ne o Jahvem! Proto se ponořil do dostupných 

textů a veškerou zvěst Ježíše se snažil zbavit judaizujících prvků, aby odhalil Boha, 

o kterém Ježíš mluvil. Po odstranění těchto židovských zásahů se mu zjevil Bůh 

milosrdnější než Jahve, který dává právo odvety131, který se mstí těm, kteří jej 

opomíjejí132, a který bezpodmínečně vyžaduje dodržování Zákona. Nový Bůh 

odpouští, prokazuje milost, nevyžaduje dodržování kodexu, jak se snaží židé 

zmanipulovat, a všechny zahrnuje láskou. Je to tedy jiný Bůh než Jahve, Ježíš 

mluvil o něm a ne o starozákonním bohu, je potřeba přijmout nové evangelium, 

které je nezkaženo lží, a je třeba odmítnout snahy propojování tradičního židovstva 

s novým Bohem. 

4.5 Markionův kánon 

Ve chvíli, kdy se Markion pustil do posuzování a proškrtávání textů 

používaných protokatolickou církví, bylo jasné, že výsledkem musí být dílo 

očištěné od všeho, co považoval za nepravdivé a zavádějící, a tak bude moci být 

používané těmi, kteří sdíleli Markionův pohled na Ježíše. Vzniká tak první 

křesťanský kánon, na který musela církev reagovat, jak bude popsáno později, a 

který se stane jedním ze základních kamenů markionismu. V neposlední řadě je to 

také uzavřenost a jasnost tohoto textu, které přivedly do tohoto hnutí mnoho nových 

příznivců. Jaká byla situace mezi sbory (a nejen křesťanskými ve smyslu, jak je 

vnímáme dnes)? 

Katolické sbory v této době postrádají centrální a pevné řízení, což se 

projevuje i v textovém materiálu, který používají. V této době byly používány texty, 

které máme dnes zahrnuté v Novém zákoně, ale nikoli jako soubor. Někde se za 

centrální považovaly jiné, než v oblastech dalších, což mohlo člověka setkávajícího 

se s různými sbory poněkud zmást. Stejně jako chybělo centrální řízení, chyběl i 

centrálně uznaný a závazný text či jejich soubor. Převládajícím znakem je tedy 

roztříštěnost. 

Současně v druhém století působí také nej významnější z heretiků počátku 

církevních dějin - zejména gnostici Valentinos a Basilides, kteří vytvořili velice 

propracované a tajuplné teze o Ježíšově životě i smrti, o jeho zasazení v řádu světa, 

131 Ex 21,12-37 
132 Ex 32,10 



o božské posloupnosti i možnosti dosáhnout věčné blaženosti. Tyto komplexní 

náhledy na universum, které alespoň částečně mohou věřícímu objasnit nejen 

možnost spásy, ale i učení jako takové, nás dovádí k velice závažnému bodu, který 

byl pro gnostiky zároveň výhodou i překážkou v jejich rozšíření, a tím je tajemství. 

Gnostická nauka je tajná, předává se od Ježíšových učedníků dále, obsahuje v sobě 

mnoho magických a tajuplných rituálů a je plná alegorií a metafor133. Je tedy 

lákavá, ale zároveň velmi obsáhlá a není přístupná každému, a tak se převládajícím 

prvkem tohoto hnutí stala nejasnost. 

Oproti oběma postavil Markion jeden jasný a uzavřený text, který zjevuje f 

celou a nezkreslenou pravdu a který je přístupný všem. Markionitský kánon ale 

nebyl samostatný, byl doplněn ještě Markionovými vysvětlivkami, tento doplněk 

nazval Antiteze a snažil se jím ukázat rozdíl mezi evangeliem a Zákonem, tedy 

rozpor mezi oběma bohy, které tyto texty reprezentují. Dílo tohoto kánonu jako 

takové se nám do dnešní doby nezachovalo, ale na základě Tertullianova díla 

Adversus Marcionem je můžeme rekonstruovat. Obsahovalo v první řadě o 

Lukášovo evangelium, které zbavil určitých pasáží (viz Příloha č.l), dále Antiteze 

obsahující markionovy komentáře a v neposlední řadě také deset Pavlových 

dopisů134. 

Není bez zajímavosti, že toto „heretické" dílo je vlastně první literární 

kritikou biblických textů a rozhodně se nejedná pouze o jakýsi pamflet bláznivého 

proroka, jak tomu mnohokrát v církevních dějinách bylo, ale o opravdový textový 

rozbor. 

4.6 Učení markionitů 

Jelikož nelze založit teologický názor pouze na studiu textů, konfrontoval 

Markion své teze i s realitou života a problematičnost a krutost tohoto světa dovedla 

Markiona k. zjištění, že svět není dílem opravdového Boha, protože ten jako 

láskyplný a milostivý by nemohl stvořit tak „nedbalé" dílo. Za stvořitele 

(Demiurga) považuje Jahveho, ale jeho nedokonalost je patrná už z toho faktu, že 

tento svět je nedokonalý, zkažený a plný zla. Jednal neuvážlivě, když stvořil 

133 Jako příklad za všechny bych rád zmínil Píseň o perle, která se nezasvěcenému může jevit jako/' 
zajímavý pohádkový příběh, ač v podstatě obsahuje zásadní myšlenky gnose. / 
134 Nebyly zahrnuty Pastorální listy, list židům, které Markion shledal nepavlovskými a list 
Efezským byl nově pojmenován jako Laodicejským. 
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člověka a je tak odpovědný za vznik zla. Tuto neschopnost projevil už krátce po 

stvoření, kdy nemohl najít Adama a musel se zeptat, kde je.135 Proto je nemožné, 

aby Ježíš zvěstoval tohoto Boha; nikoli, Kristus v patnáctém roce Tiberiovy vlády 

zjevuje Boha úplně nového, Boha lásky, milosrdenství a odpuštění, Boha, který až 

do této doby nebyl znám. Tento Bůh Nového zákona však není v protikladu s 

Jahvem, jak je tomu u gnostiků, ale Jahve mu je podřízen. Kristus byl na zem 

poslán, aby člověka osvobodil od pout Zákona a zbavil jej vlivu nelítostného Boha 

Zákona. Avšak jeho zvěst nebyla pochopena všemi. Pouze apoštol Pavel přijal 

zprávu o vykoupení správně a pochopil ji, proto se také dostal do konfliktů s 

představenými jeruzalémského sboru, kteří se snažili tuto zprávu naroubovat na 

starozákonní proroctví. To je ovšem zásadní chyba! Starý zákon je zákonem 

vydaným ke spoutání, nikoli k sjednocení. Svět sjednocuje láska a mír, které se jej 

snaží učinit dokonalým a dokončeným, zato nenávist jej rozděluje a je tedy 

„ulomenos"136, zkázonosná. Kristus není starozákonní Mesiáš, ani nemůže být, 

protože nesouvisí s proroctvími, ale židé si jej přivlastnili a snažili se přetvořit k 

obrazu svému. Aby Ježíšovo učení očistil, vzal za základ výkladu Markion ty texty, 

které se mu zdály nejméně „nakažené". Již zmiňované Lukášovo evangelium, které 

bylo ovšem potřeba ještě dočistit od židovských vsuvek a doplňků137, a Pavlovy 

dopisy, protože on byl jediným apoštolem, který pochopil, co Kristus přináší. 

Proti sobě postavil tedy Starý a Nový zákon138, Zákon a evangelium a tedy i 

Demiurga (Jahveho) a Boha Nového zákona. Bůh se již nemohl dívat na utrpení 

lidstva v poutech Zákona a seslal na zem Krista, který přináší zprávu o lásce místo 

nenávisti a odpuštění místo trestu. Právě slova a skutky Kristovy jsou postaveny do 

kontrastu se skutky a slovy Jahveho a z takovéhoto protikladu ukazuje, že je jedná o 

naprosto odlišné bohy139. Kristus nebyl člověkem, byl na zem seslán laskavým 

Bohem, a tak ani nebylo možné, aby byl podroben utrpení a smrti, čímž se Markion 

dostává na půdu doketismu, tedy do míst, která byla církevními představiteli 

výrazně postihována. Aby byl Kristus lidmi poznán, bylo mu dáno zdánlivé tělo, 

135 Gn 3,9 / 
136 Vymítání, s. 224 
137 Např. židovská genealogie, odkazy k Mojžíšovu zákonu...atp. 
138 V té dobč ještě samozřejmě neexistoval katolický kánon, ten se zformoval až v reakci na 
Markiona a Montanisty, ale ten mu dal první podobu. Zde je výraz Nový zákon použit ve smyslu 
takového křesťanství, které je očištěno od starého zákona Mojžíšova. 
139 Srv. 2Kr 2,23-24 a L 18,15-17 



jedná se o „sebezjevení dobrého Boha"140, který se neznečistil přijetím opravdového 

těla z dílny Jahveho. Tohoto příchodu si byl Demiurg pochopitelně vědom, a tak 

zařídil, aby byl Kristus vládci tohoto světa odsouzen a popraven, avšak je zřejmé, že 

zdánlivému tělu nemohli ublížit. Kristus tak vyhlásil evangelium lásky a svobody 

od Zákona a ukázal cestu všem, kteří nyní mohou být spaseni. Dokonce i ti zavržení 

v podsvětí mohou spasení dosáhnout, protože podsvětí je dílem Demiurga a platí 

zde jeho zákony, které příchod Vykupitele ruší, a přesto se Markion domníval, že 

většina lidí bude odsouzena v ohni hněvivého Boha, protože soud dobrotivého Boha 

odmítne všechny bezbožníky. 

Základem Markionova učení byly tedy dva principy, které stály v opozici -

princip starý a plný nenávisti, strachu a neoblomnosti reprezentovaný Jahvem -

Demiurgem a ustanoveními Zákona, princip židovský - na počátku stavěl Markion 

oba bohy do kontrastu jako dobro a zlo, ale zřejmě pod vlivem Cerda141 se jeho 

pohled přesouvá ze zlého na spravedlivého [Jahveho], což popírá Harnack142 - , a 

princip lásky, odpuštění143 a milosti zastoupený nově zjeveným Bohem a 

zvěstovaný Kristem, princip křesťanský, což je příčinou kritiky ze strany církevních 

představitelů a z této pozice na Markiona útočí Justin, který o něm říká, že: „by 

nevěřil Pánu, kdyby hlásal, že vedle něho existuje ještě jiný Bůh"144. Jak říká 

Blackman: Jednalo se o první protestantské schizma a je velice propojené se 

schizmatem Lutherovým z roku 15J2."145 Stejně jako Luther, i Markion se snažil 

dojít k původní Ježíšově zvěsti a očistit ji od pozdějších nánosů. Z tohoto pohledu 

měl Luther nepochybně těžší úkol, protože za čtrnáct století se na evangelium 

nabalila obrovská krusta výkladové tradice, která hraje velmi podstatnou roli 

v katolické církvi, a kterou musel Luther nejdříve odstranit, najít a prozkoumat to 

původní a posoudit, jak moc tato tradice původní zvěst deformovala. 

Markion tedy zjevuje nového Boha, který je na rozdíl od nemilosrdného a 

spravedlivého Demiurga milostivý a odpouštějící. O tomto Bohu hovořil Ježíš, ale 

byl správně pochopen pouze Pavlem, zatímco ostatní apoštolově se snažili Ježíšovu 

zvěst naroubovat na starozákonní proroctví a zasadit tak nejen Ježíše, ale zejména 

140 Dějiny dogmatu, s. 38 
141 Habuit et Cerdonem quendam, informátorům scandali huius, quo facilitus duos deos caeci 
perspexisse se existimaverunt." Tertullian 1.2, s. 7 
142 Blackman, s. 67-68, Harnack, A. Marcion: Das Evangeluim vom fremden Gott, 2.ed 1924 
143 Který je ovšem odsouzením bezbožníků poněkud narušen. 
144 Církevní dějiny, s. 76 
145 Blacman, s. 3 



Boha, o kterém mluvil, do judaistické tradice. Ovšem je nutné zdůraznit, a zde se 

později objevila hlavní slabina markionismu, které využili snad všichni oponenti 

tohoto směru, že Markion nepopíral Demiurga jako takového! Ten samozřejmě je, 

protože stvořil tento hříšný a zlý svět, ale milosrdnému Bohu je podřízen a ten je 

schopen rušit veškeré závazky učiněné Demiurgem/Jahvem, jako například zavržení 

do podsvětí, kam měli být odesláni hříšníci tohoto světa. S největší 

pravděpodobností Markion nevykonstruoval tak podrobnou teologii, jako gnostici 

Basilides nebo Valentinos, nebo je možné, že se pouze nezachovala, ale 

pravděpodobnější je, že toto téma nebylo jeho prioritou. Je nepravděpodobné, že by 

takoví protiheretičtí myslitelé jako Tertullian nebo Klement Alexandrijský, 

nerozebrali dopodrobna božskou hierarchizaci, její původ, směřování a záměry. 

K potvrzení nejasnosti božské hierarchizace nám může dopomoci fakt, že 

Markionův nástupce Apelles identifikuje Demiurga s některým z andělů vyššího 

Boha146, tedy zřejmě jinak, než tomu bylo u jeho učitele. Ve zkratce lze tedy říci, že 

dle Markiona existuje nejvyšší dobrotivý Bůh, který je nadřazen Demiurgovi, který 

stvořil tento svět a svázal jej smlouvou. Tato smlouva mu umožňovala být 

spravedlivým a neodpouštějícím bohem, který navzdory své nedokonalosti učinil 

akt stvoření, a tak uvrhl svět do temnoty a zla. Nejvyšší Bůh již nemohl snášet 

takové množství zla a seslal na zem sebezjevení Boha v podobě Ježíše Krista, který 

přinesl zprávu o tomto dobrotivém Bohu, ale byl umlčen a jeho evangelium bylo 

proměněno na zprávu o Demiurgovi. To trvalo až do stošestnáctého roku po 

Ježíšově vystoupení, kdy Markion odhalil pravdu a počal objasňovat, o kterém bohu 

Ježíš mluvil. 

Už samotný fakt, že markionité považovali stvoření za něco špatného a 

stejně tak vše, co pocházelo z rukou Demiurga, vede k závěru, že jimi byla 

odsuzována i hmota jako taková a svět obecně. To se nutně muselo odrazit i v jejich 

učení. Na jedné straně toto učení koresponduje s Platónovou naukou o ideách a 

špatnosti hmoty, čehož si všímá i Klement Alexandrijský a považuje Markiona za 

radikálního platónského filosofa, který však učení svého mistra převzal 

s chybami.147 Markion se domnívá, podobně jako mnozí řečtí filosofové, kteří 

vnímali zrození spojené se zánikem a v protikladu k neměnnému ideálnímu bytí, že 

146 The Library od Christian Classics, Volume V: Early Latin Theology edited and translated by S.L. 
Greenslade. SCM, London 1956 (dále jen Library)., s. 56 
147 Klement Alexandrijský. Stromata II - III. Oikúmené, Praha 2006 (dále jen Stromata), s. 361 srv. 
May, G. Marcion in Contemporary Views in The Second Century vol. 6 (1987-8), s. 141 
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tento svět je sám o sobě špatný, protože byl stvořen bohem, který je špatný. Oproti 

tomu Tertullian hovoří o závislosti na epikurejské, respektive stoické filosofii.148 

V obou případech však máme svědectví o markionitském náhledu na stvořený svět 

a hmotu jako takovou. Pro protiheretické autory je propojení s helénskými filosofy 

důkazem pohanství tohoto učení a pro zvýraznění pojítka s Markionem používá 

Klement Alexandrijský mnoho citátů antických myslitelů, jako například Hérodota, 

Platóna či Euripida, jako v případě posledně jmenovaného: ,píěli bychom se sejít, 

když se narodí člověk, a společně truchlit, že vstupuje do světa zla..."]A9 

Na základě toho náhledu prosazují markionité co nej důslednější odpoutání 

se od tohoto světa, respektive snaží se nenechat se jím omezovat. Toto odmítnutí 

hmotného světa vyústilo ve dva zcela protikladné směry, které však oba mají 

zakotvení v myšlence špatnosti světa a s logickým zdůvodněním směřují ke svému 

cíli každý jinou cestou. Tím prvním směrem je libertinismus ve smyslu 

svobodomyšlenkářství a tím druhým asketický moralismus.150 První zobou si 

uvědomuje, že tělesné žádosti jsou stejně jako vše, co se týká hmotného světa, 

pouhou přítěží, ale jelikož hmotu nepovažuje za významnou, domnívá se, že je 

zbytečné trápit pozemské tělo neuspokojováním jeho potřeb. Proč zvyšovat utrpení 

v tomto slzavém údolí, když se jedná o pouhý přívěsek nesmrtelné duše? Saturací se 

můžeme osvobodit od nepříjemné touhy a soustředit se na důležité věci, jako je 

třeba poznání pravdy a spása. I směr druhý vychází ze snahy mít všechny potřeby 

uspokojeny a soustředit se na podstatné věci. Na rozdíl od předchozího si však 

uvědomuje, že lidské potřeby jsou ve výsledku nenasytitelné, a proto není možné je 

trvale uspokojit v plné šíři151. Nicméně pokud se nám podaří tyto potřeby redukovat 

na co nejmenší možné minimum, je jejich naplnění daleko snazší. K tomu navíc 

musíme přičíst fakt, že jejich samotná podstata je špatná, protože pocházejí ze 

smrtelného a hmotného těla a většina jich je hmotou také uspokojována, takže jejich 

potlačováním vlastně vedeme boj se zlou částí kosmu. Tento boj popsal Klement 

Alexandrijský následovně: „.. .příčinouzdrženlivosti u Markiona je jeho souboj se 

152 
stvořitelem." 

148 Tertullian, 1.25,3; II, 16,2 aj. 
149 Stromata III, 15,2 
150 Tamtéž III, 40,2, s. 397 
151 Srv. Ga 5,16-17 
152 Tamtéž III, 25,2, s. 377 



Vzhledem k dochovaným zprávám se můžeme oprávněně domnívat, že 

asketícká a moralistní cesta byla u markionitů dominantní. Máme nesrovnatelně 

více pramenů poukazujících na zdrženlivost, než kritizujících rozmařilost. Někteří 

religionisté (například Blackman) se také domnívají, že přísná askeze byla jednou 

z příčin úpadku tohoto hnutí. Jelikož markionité ve svém pohrdání hmotným světem 

odsuzovali také manželství, nezbývalo, než rozšiřovat vlastní církev pouze 

přijímáním nových členů, což je mnohem snadnější v teologicky méně 

konkurenčním prostředí, než tomu bylo po příchodu manicheismu a stabilizaci 

protokatolické církve v třetím století. Na druhou stranu je třeba říci, že odmítání 

manželství nebylo postaveno na základě tvrzení, že ženy jsou hříšné, v tomto 

ohledu markionité stavěli obě pohlaví přinejmenším na podobnou úroveň. 
v 

Odsouzený byl pouze akt jako takový a nikoli proto, že by se jednalo o styk O1 

s hříšnou bytostí, ale důraz byl postaven na odmítání uvedení nových duší do světa \ 
yV 

zla O v tehdejší době výjimečném postavení žen nám svědčí fakt, že ženy mohly 
^ v 

zastávat funkce v církvi a to proto, že Pavel nerozlišuje v Kristu mezi muži a 
ženami. Ačkoli mezi pavlovskými dopisy nalezneme námitky proti učení ženami f v 

(ITim 2,11-15), tento dopis nepatřil mezi ty, které markionité uznávali, což je ^ ^ 

zajímavý fakt, protože ani moderní religionistika v současnosti již neuznává V 

autenticitu tohoto dopisu, který byl s největší pravděpodobností napsán někým 

jiným, než Pavlem, a to později.153 

Pokud bychom měli shrnout postoj tohoto myslitele a jeho nástupců, jedná 

se tedy o odmítnutí tohoto hmotného světa zla, který byl stvořen nekompetentním 

bohem staré smlouvy s židovstvem, a jehož moc byla zlomena zvěstováním nového 

Boha, kterého v patnáctém roce Tiberiovy vlády vyhlásil Ježíš. Veškeré závazky 

vůči starému bohu jsou zrušeny Bohem novým a k té jediné opravdové spáse 

můžeme dojít samotným poznáním tohoto milostivého a láskyplného Boha. Zpráva 

o něm měla být pozměněna ve prospěch židů, ale Markionovi se podařilo této snaze 

zabránit a očistit původní zprávu o Bohu od judaistické manipulace, a tak sto 

patnáct let poté má lidstvo k dispozici pravdivou cestu ke spáse. K jejímu naplnění ^ 

stačí pochopit a přijmout nového Boha a zavrhnout co možná nejvíce projevů 

starého Demiurga, tedy co nejvíce se oprostit od hmotného světa. Jiná podmínka ani 

není, protože nový Bůh je nanejvýš milostiv a natolik odpouštějící, že není potřeba 

153 Blackman, s. 5-6 



dodržovat žádná přímo stanovená pravidla. Jedná se o vysoký důraz na osobní 

snahu a odpovědnost, kdy samotné poznání/milování Boha předurčuje kjeho 

alespoň částečnému pochopení, a tedy i pochopení toho, co je správné a jak tedy 

konat. Stejně jako v pozdějších dobách, i tehdy tato premisa vyústila i v dva 

extrémní pohledy na realitu a to na jedné straně k nevázanosti a na straně druhé 

k přísné askezi. 

4.7 Markionitská praxe / x 

V praktickém ohledu se práce markionjtského sboru příliš nelišilo od toho 

protokatolického. Není také žádného závažnějšího důvodu, aby tomu tak nebylo. 

Markion nebyl přímo moralistní kritik, nešlo mu, podobně jako například později 

montanistům nebo třeba husitům, o změnu formy církve, zásadní požadavek byl na 

změnu učení, tedy na obsah. Vzhledem ktomu, že tehdejší církevní funkce se 

objevují i u Pavla, je pravděpodobné, že tento model Markion převzal. Pro tuto 

cestu svědčí hned několik skutečností. To, že katoličtí představitelé varovali věřící 

před nevědomým vstupem k markionitům namísto do katolického sboru, jistě 

potvrzuje, že není možné, aby se základní stavební kámen, tedy sbor, zásadním 

způsobem lišil od protokatolického. Markionité měli biskupy, presbytery, což je 

dokázáno níže, ale zřejmě i diákony, protože se objevují u Pavla. Pro existenci 

presbyterů nám svědčí ukřižování markionitského presbytera Metrodora ve Smyrně V s 
A 

v období Deciova pronásledování, podobně pro biskupský úřad zmínka markionity ty 
X 

Megethia v Adamantiově Dialogu hká:"MapKÍcov épíoKonóq" (1.8).154
 v V 

\ \ ̂  

Na rozdíl od univerzální církve však markionité povolovali zastávání ^ ^ 

vyšších funkcí ženami, což bylo zmíněno výše, ale hlavní rozdíly byly v textovém ^ ý^ 

základu, který tento proud používal. Již víme, že základem bylo upravené Lukášovo 

evangelium doplněné výběrem Pavlových listů, to vše doprovázeno Markionovým 

komentářem pod souhrnným názvem Antiteze, ale jak tomu bylo s ostatními texty 

praktikami týkajících se bohoslužby? Existuje názor, že používali i vlastní žalmy, 

odlišné od Davidovských, podle Ephraema syrští markionité takto vzývali západ 

Slunce podobně, jak činili manichejci155, aleje pravděpodobnější, že se jedná pouze 

o referenci na Antiteze. Více víme o praktikování svátosti, kterou uznávali jak křtu, 

\ 

154 Blackman, s. 5 
155 Mitchell, C.W. St.Ephraem 's Prose Refutations ofMani, Marcion andBardaisan, I.XCIV). Toto 
tvrzení se uvádí také v díle Maruty De Sancta Synodo Nicaena in Blacman, s. 64-65 



tak eucharistie. Užívali sice namísto vína vodu, ale v ostatních ohledech se od V 
/ 

prvokatolického sboru nelišili. I křest probíhal v podstatě stejně, důkazem toho v> ( 
\ v 

může být, že nemusel být opakován, když se markionita rozhodl vstoupit do t < 
1 • " * » " i a 

katolické církve.156 Během křtu však zřejmě namísto Trinitraniánské formule < ^ 

užívali pouze „in nomine (Jesu) Christi".157 Sami markionité povolovali i jeho ^ ^ 

opakování, někdy dokonce třikrát denně, přičemž se odvolávali na L 12,50. 

Všechny tyto kroky jsou logické vzhledem k formě přijetí Krista jako zvěstovatele 

nového Boha, se kterým nemá starozákonní Demiurg nic společného. I náboženské 

rituály se tak měly stát prosty judaistického vlivu a oslavovat pouze nového Boha 

očištěné do neoprávněných zásahů. 

4.8 Odlišnost Markiona od gnostiků 

Náhled na Markiona jako na učitele z řad gnosticismu založený na 

výpovědích církevních autorů158 je v dnešní době přehodnocován a Markion je 

vnímán spíše jako křesťan snažící se o očistu církve, než jako gnostický heretik. 

Jeho učení obsahuje některé body, které jsou společné s gnosí, jako například 

doketismus Kristova těla, Hippolytem předvedená návaznost na řeckého filosofa, v 

tomto případě Empedokla159, případně ve Stromatech zmiňované propojení 

s různými filosofickými školami antického Řecka, nebo zastávání názoru Boha 

odlišného od Stvořitele a jeho postavení mimo úrovně tohoto světa, ale chybí 

základní prvky gnose, jako je důraz na tajné poznání; Markion jen očišťuje, nehledá 

utajené náznaky o cestě ke spáse, mystické prvky jako jsou magické formule a 

synkretismus. Nebyl totiž motivován ani tak důvody apologetickými či 

metafyzickými ve smyslu odhalení podstaty světa, jím kladený důraz byl na cíle 

spásné. Všimněme si, že Markion nevystavěl žádný složitý konstrukt původu Ježíše 

Krista ani pravého Boha, nepopisoval svět a tajemné sféry okolo něj a pokud ano, 

hrála tato informace pouze podružnou roli, takovou, která nestojí za kritiku ze 

strany protokatolické církve. Jeho cílem nebylo svět popsat ve všech jeho 

tajemstvích, ale nadneseně řečeno jen dovést ke spáse. 

156 Cyprian, List 71.4, 74.7 
157 Cyprian, List 73.4 
158 Např. Adversus haeresis 1,27 in Logos library 
http://www.logoslibrary.org/irenaeus/heresies/127.html, Vymítání, s. 223, Církevní dějiny, s. 94 
159 Vymítání, s. 223 - 227 

http://www.logoslibrary.org/irenaeus/heresies/127.html


Dále nekladl důraz na poznání, ale pouze na čisté evangelium, nezakládal 

vlastní školy, jeho cílem bylo obnovit pravdivost církve samotné v souladu s 

Pavlovým přijetím Krista a zbavit ji nánosu judaismu bránícímu svobodě k milosti a 

jeho hlavním principem nebyla ani filosofie. A v neposlední řadě odmítl i 

alegorické výklady, které jsou pro gnosticismus typické. Ony dodávají tomuto 

směru velkou dávku mystiky, texty jsou koncipovány tak, že sdělovaná informace 

je zaobalena v metaforách, alegoriích či podobenstvích, která mohou chápat jen 

vyvolení a zasvěcení. V tomto ohledu Markion aspiroval na něco přesně na druhém 

konci spektra, šlo mu o jasnost a čistotu sdělení. Nechtěl zprávu o Bohu nikterak 

šifrovat, zamlžená již byla dostatečně židovskými apoštoly a jejich následovníky! 

Harnack toto odmítnutí Markiona jako gnostika shrnuje do jediné věty: 

„Hahnův výrok Marcion perperam gnosticus vocatur je odpovídající, protože 

Markion měl spíše soteriologické než kosmologické názory, v jeho systému hrála 

víra důležitější roli než poznání, nezapracoval do své nauky orientální mýty či řecký 

filosofický systém a odmítl alegorickou interpretaci,"160 

4.9 Protokatolícká reakce 

Z výše uvedených informací je jasné, že katolická interpretace Ježíše musela 

na hrozbu takové velikosti nějakým způsobem reagovat. Viděli jsme, že mnozí 

protiheretičtí autoři se Markionem zabývali opravdu hluboce, a nyní bychom si 

představili způsoby, kterými odsuzovali jeho učení. Není to jen samoúčelný popis 

toho, jak se snažili tito autoři vyvrátit jeho teze nebo poukaz na chyby v jeho učení 

(což v dnešní době je prakticky nemožné, protože nemáme zachovány veškeré jeho 

texty), ale na tomto základě se nám také objasní způsob myšlení představitelů 

protokatolické církve této doby a zejména nám ukáže pozice, které univerzální 

církev zastávala. 

Tato kritika se dá v zásadě rozdělit na dva druhy. Tím prvním je poukaz na 

logické nesrovnalosti v Markionově pohledu na Boha a Ježíše Krista, tedy logická 

kritika, tím druhým je kritika tradiční, její výtky směřují k nedodržování a korupci 

tradice, která byla založena apoštoly. Z první kritiky si příliš informací o 

katolických postojích jako takových příliš nedozvíme, svědčí spíše o rétorickém 

160 Adolf Harnack: Zur Geschichte der Quellenkritik des Gnostizismus, Leipzig: E. Bidder, 1873 in 
Dějiny dogmatu, s. 37 



duchu a vzdělanosti Markionových kritiků, kdežto z druhé můžeme vydestilovat 

rodící se dogmata, která sice měla před sebou ještě dlouhou cestu, než byla všemi 

sbory přijata, ale sledujeme tak proměnu ze semínka v rostlinku. Oba způsoby 

kritiky by se také mohly nazývat filosofický a theologický, a to proto, že v prvním 

případě se jedná o kritiku konstrukce myšlenek o novém Bohu a tato kritika může 

přijít z jakékoli pozice, tedy nikoli pouze z pozice katolické. U druhé kritiky se 

jedná vyloženě o katolickou doménu, pro člověka neobeznámeného alespoň 

částečně s křesťanstvím v katolické interpretaci bude tato kritika nic neříkající. 

Začněme s logickou neboli filosofickou kritikou Markionova výkladu. 

V této oblasti nepochybně vyniká Tertullian jehož pronikavé právnické myšlení 

rozebíralo markionitskou theologii opravdu zevrubně. Jeho argumentů je několik a 

všechny můžeme najít v Adversus Marcionem. Asi nej pádnějším výpadem je 

tvrzení, že ,JBůh, nejvyšší, může být pouze jediný [...] protože princip nejvyššího 

vylučuje, aby byli dva [nejvyššíJ"m. Na jedné straně je to nezpochybnitelný 

argument, ale pouze za předpokladu, že by Markion reálně hlásal dva Bohy, což se 

ovšem neděje, protože on z Boha Jahveho učinil bytost nižší, než je přímo Bůh, 

degradoval jej na pozici sice převelice mocné bytosti, ale přesto nebožské. Oproti 

tomu však ani Markionův Bůh není úplně všemocný, protože je mimo hmotu, která 

je hříšná, jak bylo poukázáno výše. Hmotný svět byl stvořen Jahvem a to způsobem 

mimo kontrolu Boha, ale v markionitském učení je zcela jasná distance Boha a 

hmoty. Může se jevit, že zvěstováním Boha Markion nevytvořil dva bohy, ale dva 

polobohy, ani jeden z nich není v podstatě všemocný, ale jeden z nich je výše na 

základě titulatury, což také může být argument, protože není pevně dáno, že výše 

postavení musí být zcela závislá na fyzické moci. Přistupme tedy na Tertullianův 

pohled a podívejme se, jakými dalšími argumenty vyvracel Markionovy teze. Další 

dva se totiž týkají právě jedinosti Boha. V prvním se praví, že ,pokud Bůh není 

jeden, pak není vůbec" a v druhém: „...Bůh musí být jediný jen proto, že je Bůh, 
' 162 v 

protože Bůh je nejvyšší". K těmto tvrzením se přidává ještě zcela zásadní otázkou 

na adresu nového boha: „Jak může být Markionův bůh nadřazený, když se nemůže 

pro srovnání prezentovat žádným dílem, jako například nižší bůh stvořením 

161 Tertullian 1.6, s. 15 
162 Tamtéž 1.3, s. 9 



člověka?"163 Na jedné straně zde vidíme sílu logiky, která nás vede k předpokladu, 

že srovnání je možné pouze na základě něčeho, tedy není možné srovnávat 

nesrovnatelné pouze na základě titulatury. Na druhé ovšem se pohybujeme na 

území, kde se i logika dostává do slepých uliček, protože je schopna být uvažována 

pouze v lidských měřítkách. Druhá otázka, která z Tertullianova pera zní: Jaký tedy 

vlastně je? A není na ni požadována odpověď, protože Markionův bůh nepřekonal 

tu první, tu zásadní týkající se stvoření. A opět je zde problém s definicí pojmu 

Bůh/bůh164, ale Tertullian nezůstává pouze u takovýchto argumentů. Zaměřuje se 

také na tvrzení o starosti a novosti obou bohů. Markion se musel nějakým 

způsobem vypořádat s faktem, že protokatolická interpretace vychází 

z několikasetleté tradice judaismu a tu považuje za korupční prvek. Navíc se musel 

vyrovnat i s časovým odstupem, který minul od Ježíšova působení až po jeho 

zvěstování nového Boha. Nejspíše jediná možnost byla oddělit uctívání staré bytosti 

od té nové, kterou zjevil, respektive o které přinesl zprávu Ježíš a kterou jediný on 

po Pavlovi pochopil správně. A právě tato diference mezi starým a novým je cílem 

dalších kritik. ,JVovota svědčí o počátku, stáří vede ke konci"165 nám osvětluje 

nutnost ohraničení obou z bohů, což opět poukazuje na nesmyslnost oddělení, 

protože absolutní princip nemůže být limitován ani v jednom směru, čímž je právě 

proto výlučný. Vysvětlení vlastně předchází v textu tento postoj: ,fokud je bůh 

starý, bude muset nebýt, pokud je nový, nebyl"166. V podstatě jakákoliv časová 

definice Boha je v tomto ohledu nepřípustná, protože Bůh jako nejvyšší princip 

nemůže být definován časem, který je v něm obsažen. 

Tertullian bojuje avšak i zcela konkrétními zbraněmi a popisuje nám 

Markionův pohled na zvěstování tohoto Boha. „Od Tiberia k Antoniovi je to 115 a 

půlroku a půl měsíce"161, a proto bůh zjevený za Antonia není bohem zjeveným za 

Tiberia, a tak bůh zjevený Markionem nemůže být bohem zjeveným Kristem. Opět 

dokazuje, že Markion mluví o jiném bohu. A protože ,je možné, že [neznámý bůh] 

163 Osborn, E. Tertullian, first theologian of the West. First Paperback Edition. Cambridge 
University Press, Cambridge 2003 (dále jen Osborn). s. 12 
164 Bůh jako vedoucí činitel určité společnosti nebo jako univerzálně absolutně nejvyšší princip? 
V prvním případě není problém, protože mnoho společenstev fungovalo a funguje na bázi 
polytheisinu, ale pokud budeme definovat slovo Bůh v druhém případě, pak polytheistické 
společnosti zůstávají vedeny jakýmisi mocnými bytostmi, ale ne Bohy, protože nejvyšší princip 
může být právě jeden. 
165 Tertullian 1.8, s. 21 (Ncvitas initium testificatur, vestustas finem commint) 
166 Tamtéž 1.8, s.21 (Deus si est vestus, non erit, si est novus, non fuit) 
167 Tamtéž 1.19, s. 49 (A Tiberio autem usque Antonínům anni fere CXV et dimidium anni cum 
dimidio mensis) 



nikdy neexistoval, protože kdyby ano, byl by znám.."m , stojí Markionova 

konstrukce na slabých základech, které je možné vyvracet už v podstatě jeho 

sdělení. A jako zásadní vnímá Tertullian fakt, že nový bůh nevydal žádné instrukce 

kjeho následování. Není tak úplně pravda, že by byl úplně bez pokynů, ale tyto 

příkazy jsou v podstatě pouze negativní a týkají se Zákona, tedy jeho odmítnutí a 

následné rešerše ve zmínkách o něm v textech o bohu novém. Právě rozpor mezi 

novým evangeliem a starou smlouvou vede Tertulliana k závěru, že jelikož nebyl 

tento rozpor dříve znám, jde o boha evangelia neznámého před Markionem, a tak 

Kristus nemohl zvěstovat tohoto boha.169 Z toho plyne pro prvokatolického 

právníka jediný závěr a to, že nový bůh je pouze „a Marcione commenlatum"170. 

Snad nejpádnější argument na podporu svého tvrzení přináší Tertullian s ohledem 

na astronomickou vášeň učení, proti kterému bojoval. Podle Markiona se „jeho" 

Bůh zjevil v daném čase díky jím uznávané astrologické konstelaci, ale je nutno 

připomenout, že i hvězdy jsou dílem Demiurga171! Stejně tak je to i 

s astrologickými a astronomickými pokusy markionitů, Bůh přece nemůže být 

ovlivňován „vycházejícím měsícem nebo nějakými čáry nebo pozicí Saturnu či 

MarsuZ"172 Jedna věc je pro tohoto defendora protokatolického náhledu jistá: Je 

těžší najít člověka narozeného bez těla než najít takového, jako je Markion, bez 

srdce a bez mozku".173 

Tento příklad jednoho způsobu kritiky markionitů ukazuje, že toto učení má 

možné trhliny nejen v theologickém měřítku, jak uvidíme níže, ale je možné útočit 

na něj i ze zcela laické pozice na úrovni logiky. V druhé pozici argumentace se 

jedná už přímo o postoj protokatolické interpretace a je zcela zřejmé, že se bez ní 

neobejde ani argumentace logická. Kritika theologická neboli tradiční je založena 

na kontinuitě předávání zprávy o Ježíšovi nejdříve apoštoly a jejich učedníky a 

následně biskupy - „Episcopi cum episcopatus succesione certum veritatis charisma 

acceperunť^J. Existuje totiž určitá interpretace Ježíšovy činnosti, kterou pochopili 

jeho učedníci a tímto způsobem se dostala nejen do doby Markiona, ale i doby naší. 

168 Tamtéž 1.9, s. 23-24 
169 Tamtéž 1.20, s. 50 
170 Tamtéž 
171 V této chvíli se přímo nabízí doplnit hmotné hvězdy, což by poukázalo na jejich souvislost se 
Stvořitelem strunou nečisté hmoty, ale vzhledem k tehdejším astronomickým poznatkům by se 
jednalo o anachronismus. 
172 Tertullian V, 1.18 in Osborn, s. 12-13 
173 Tertullian IV. 10.16 in Osborn, s. 29 
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A proto v zásadě není možné nic doplňovat ani rušit, respektive „vyznání je jedno a 

totéž, nic nemůže být přidáno tím, kdo umí dobře mluvit, a nic ubráno tím, kdo 

nikoli,"175 Proto jakékoli změny v evangeliu jsou nemožné, bylo předáno tak, jak 

předáno mělo být, a na tom nemůže nic změnit ani takový heretik, jakým je 

Markion, který nepoužíval pero, ale nůž, aby deformoval Písmo takovým 

způsobem, který vyhovoval jeho záměrům. Klement Alexandrijský v tomto ohledu 

poukazuje na Markionovu provázanost s antickými filosofy, tedy označuje jeho 

myšlení nejen za nepůvodní, ale zejména za nekřesťanské, tedy mylné. Ilustruje to 

příkladem z R 7,24, kde Pavel mluví o těle smrti, ale na rozdíl od Markiona, který 

tento výraz chápe ve filosofickém platónovském smyslu, toto tělo smrti chápe 

Klement jako myšlení těch, kteří „se nechali strhnout do špatnosti,"176 V této 

souvislosti a z této pozice kritizuje Klement i obě krajní verze markionismu -

libertinismus a enkratismus. Proti první skupině argumentuje tím, že v Kristu i 

nevázaní nemusejí skládat účty, tím spíše uměření a mravní a pokud máme svobodu 

se rozhodnout jak žít, tak volba života v rozkoších a vášních nás zotročuje'77 ,JDojít 

poznání Boha je pro ty, kteří se ještě nechávají ovládat vášněmi, nemožné.. " m 

Proti přehnaným asketům zase namítá mnoha citacemi Pavla, např. 1K 7,14, Ko 

2,18-23 či Ř 14,3. Jeho postoj je charakterizován směřováním k uměřenosti a 

střídmosti, ale nikoli k bezduchému a spektakulárnímu utrpení. „Zákon máme 

k tomu, aby nás vedl z rozmařilosti a jakkoli neuspořádaného života. Vtom je jeho 

smysl, aby nás vedl od nespravedlivého jednání ke spravedlnosti, abychom 

vstupovali do manželství, plodili děti a vůbec si v životě počínali uváženě"119 

Zajímavé na této argumentaci je, že vede k jedné z kruciálních antických ctností a 

tou je uměřenost; Klement se tedy snaží propojením Markiona s antickými mysliteli 

diskreditovat, ale ve své podstatě míří k cíli vyznávanému většinou těchto 

myslitelů. Rozdíl zde však je. Zatímco antická uměřenost se žila jako boj proti 

žádostivosti, tak křesťanská bojem není, v její podstatě totiž není žádná žádostivost, 

se kterou by bylo nutné bojovat. Tato kritika zaměřená zejména proti odmítání 

manželství markionity, jako důkazu odtržení od Boha, odhaluje teologickou 

neznalost této sekty a akceptování pouze části sdělení o Bohu, které bylo navíc 

175 Library, s. 66 
176 Stromata 18,2, s. 367-9 
177 Srv. Ga 5,13 
178 Stromata 43,1, s. 403 
179 Tamtéž 46,1, s. 407 



zdeformováno. Jinak by totiž věděli, že Pán neodmítá manželství (L 20,33), ale 

snaží se posluchače přesvědčit, že po vzkříšení lidé nepodléhají tělesným žádostem. 

Ve vztahu k získání milosti, jak ji prezentují markionité, oponuje Klement citátem 

přímo z Pavlova dopisu Římanům: „Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože 

nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto neTm 

Na těchto příkladech je vidět, že katoličtí autoři útočili na markionity jak 

z hlediska formy jejich učení, tak z hlediska obsahu. Ale je nutné připomenout, že 

reakce nebyla pouze negativní vzhledem k protivníkovi, ale jako každá jiná silnější 

odnož křesťanské interpretace přinesla pozitivní prvky do římského sboru. Jak již 

bylo řečeno, protokatolická církev v této době nedisponovala pevně daným 

textovým rámcem svého učení. Stále rostl počet věřících z mimožidovského 

prostředí a tomuto publiku nic neříkal základ křesťanské zvěsti, kterým byl stále 

ještě Starý zákon, respektive židovská bible. Církev v té době sice již disponovala 

mnoha texty novými, ale pořád se ještě jednalo o doplňky staré smlouvy! Využívala 

tedy texty převzaté z judaismu, židovské apokalypsy, Ježíšova logia, vyprávění o 

Ježíšově životě a činnosti, dopisy, o kterých se věřilo, že jsou apoštolské a historii 

skutků apoštolů, plus spisy inspirované Duchem svatým181. Faktem zůstává, že 

pravděpodobně žádná z křesťanských komunit v té době nepoužívala všechny, 

dokonce ani římská neznala všechny, které se používaly. Některé preferovaly 

apokalypsy, jiné kladly důraz na život a učení Ježíše Krista, Pavlem založené zase 

tíhly ke sbírání autentických Pavlových dopisů...atp. Spisy nové byly na stejné 

úrovni jako stará smlouva, ale vstupem Helénů do katolické církve se do popředí 

dostávají právě ony a již před koncem století měly Ježíšovy výroky stejnou váhu 

jako židovská bible.182 

V této situaci katolická církev poznala, jak obtížným soupeřem je učení 

s pevným textovým základem. Není to sice jediný důvod vzniku kánonu, ten se 

začíná formovat již před Markionem a to díky právě helénsky smýšlejícím věřícím, 

ale markionité alespoň poodhalili cestu, kterou je třeba se vydat. Pochopitelně nelze 

upřít Markionovi zásluhu na vzniku katolického kánonu, ale je nutné přiznat, že \"h 

přinejmenším stejně efektivně se na něm podíleli i montanisté, tedy prorocké hnutí 

180 Ř 6,15 
181 Janova a další apokalypsy, 7 pravých listů Ignatia...aj. 
182 Blackman, s. 27 



vedené Montanem, které způsobilo, že v reakci na ně byl kánon uzavřen.183 Tehdy 

se uzavřelo, kdy mluvil Duch svatý (Montanos na základě zjevení Ducha svatého 

pokládal sám sebe za dalšího z apoštolů a prorokoval konec světa) a co ještě může 

být za kanonické texty bráno a co již nikoli. Ačkoli se až do šestého století kánon 

upravoval, v roce 180 již měl ustanoveny hranice. Přestože tedy Markion nebyl 

zakladatelem tvorby kánonu ani důvodem jeho definitivního uzavření, je nutné 

podotknout, že ukázal, jak efektivní je pevný textový základ. Fakt, že kánon vznikl 

jako reakce na útoky heretických skupin, shrnuje Harnack následovně: „Nový zákon 

byl stvořen jako zbraň obranná, nikoli útočná. "184 

4.10 Shrnutí 

Markionismus vyšel z učení o zvěstování nového Boha, který je odlišný od 

boha židovského Zákona. Očištěním nových textů od judaistických vsuvek toužil 

Markion rozeslat po celém světě evangelium milosrdného Boha a do jisté míry se 

mu to podařilo, jeho církev se rozšířila po celé Římské říši. Více než pozoruhodné 

je, že se Markion nepokusil zneužít této církve pro vlastní prospěch! Sledováním 

sekt můžeme dojít k zjištění, že skoro u všech se hlavní vůdce mění často v tyrana, 

který se snaží členy skupiny ovládat za účelem vlastního prospěchu, ať už 

materiálního nebo pouze v duchovní rovině absolutní moci. To se však v tomto 

případě nestalo a je vysoce nepravděpodobné, kdyby tomu tak bylo a protiheretičtí 

autoři by si nechali ujít příležitost ke kritice... Markion byl svými přívrženci velice 

obdivován, dokonce dle Origena bylo toto společenství přesvědčeno, že po Kristově 

pravé ruce na nebesích stojí Pavel a po levé Markion, a to byl také jeden z pevných 

základních kamenů tohoto interpretačního proudu. Markionité byli velice soudržní a 

to jim umožnilo existovat po tak dlouhou dobu. Druhým důvodem soudržnosti byla 

nová kanonická písma, která jim Markion nabídl, třetím běžná praxe askeze, která 

přilákala mnoho křesťanů z protokatolické církve, a konečně jednoduchá 

organizace, kde byla větší volnost, než tomu bylo v církvi univerzální. Navíc se 

markionité nebáli vzít na sebe úděl mučedníka, což sice vzhledem k faktu rozrůstání 

pouze přijímáním vedlo k oslabení, ale morální kredit byl naopak daleko vyšší. 

Díky takto soudržnému společenství a základní myšlence omilostnění pouze z víry, 

183 Tamtéž, s. 33 
184 Harnack, A. Die Entstehung des Neuen Testaments, s. 22 
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kdy nebyly kladeny žádné přímé příkazy a zákazy, se podařilo vybudovat církev 

aspirující v polovině druhého století na univerzalitu. 

Ačkoli se markionismus šířil velice rychle, neměl příliš dlouhého trvání. 

Jeho myšlenky sice již okolo roku 150 dosáhly širokých hranic římské říše, ale 

životné byly pouze zhruba po následujících sto let, poté se hnutí rozštěpilo a jeho 

části byly pohlceny manicheismem, perským dualistickým učením, které podobně 

jako Markion zakládalo svůj pohled na kosmos na dualismu dobra a zla, a stále 

silnější a stabilnější protokatolickou církví. Přesto lze říci, že markionismus měl 

dalekosáhlý vliv na katolickou církev. Jak již bylo řečeno, Markion vypracoval 

závazný soubor textů, které byly základem jeho učení o Bohu a Kristu, a tak v 

podstatě donutil církev udělat totéž. Církevní představitelé rozhodovali, které texty 

budou zahrnuty tak, aby byla patrná propojenost Starého i Nového zákona a 

sestavili tak kánon, který známe dnes. Nebyla to práce jednoduchá a trvala mnoho 

desítek let, například Zjevení bylo definitivně přijato až po konversi císaře 

Konstantina I., ale díky Markionovi tato práce započala a z donucení se katolická 

církev vyprofilovala tak, aby byla schopná obstát před různorodými interpretacemi 

samozvaných vykladačů. 

5. OD ZAKONA PO MILOST 

Vzhledem k faktu, že po zhruba tisíc let dominoval katolický pohled na 

Ježíše a jeho interpretace, považuji za nutné zdůraznit, že oba výše zmíněné 

interpretace jsou z religionistického hlediska zcela relevantní. Samozřejmě se jedná 
y 

o odlišný pohled, než kdybychom soudili z hlediska theologického, ale to není "l ^ w 
^ x • 

součásti teto prače. 
í v 

Zpráva o ukřižování Ježíše Krista ovlivnila dějiny celého světa a významně se^p'. ^ ^ 

podílela na utváření evropských dějin. Jak ale vypadala situace krátce po zmíněné 

události? Kdo tuto zprávu šířil, kdo ji přijímal, jak se s ní recipienti vypořádali a jak 

se my dnes vypořádáváme s tehdejšími ohlasy? Situace je o to složitější, že nemáme 

dostatek věrohodných zpráv, abychom toto období bezproblémově zmapovali. A 

ještě méně je těch, které pocházejí přímo od současníků, a proto jsme odkázání na U j 

zprostředkovatelskou roli zejména církevních literátů, kteří proti některým 

posluchačům evangelia brojili a jiné chválili, zpravidla v duchu svého prostředí, 



tedy nejčastěji protokatolické církve. Prvním krokem, abychom mohli alespoň 

zčásti rekonstruovat situaci je odpoutání se od pohledu, kterým disponujeme po 

necelých dvou tisíciletích, která od události uplynula, a která byla obdobím, v 

kterém po většinu času dominoval vítěz myšlenkových střetů té doby. Samozřejmě 

toto není v plném rozsahu možné, v takovémto rámci žijeme a myslíme, formuje 

naší osobnost a ovlivňuje naše názory. Přesto je nezbytně nutné uvědomit si alespoň 

toto minimum, abychom mohli na situaci nahlédnou nějako objektivista, protože je 

to v důsledku nemožné, ale jako ten, který si svojí roli uvědomuje a počítá s jejími 

nedostatky. 

Pokud se nám tento úkrok stranou, vystoupení ze zažitého rámce představ, podaří, 

musíme si také upravit terminologii, kterou jsme si zvykli používat, ale která je 

terminologií formulovanou vítězem, a je nepodstatné, zda byla ustavena objektivně 

nebo se záměrem účelového využití. A hned na prvním místě se dostáváme 

k výrazu heretik. Heretik, jako vyznavač hereze, kacíř či odpadlík je slovo už svým 

vyzněním zcela negativní. Jako označení pro člena skupiny, v tomto případě církve, 

vyloučeného ze společenstva na základě jeho falešného učení, zcestného výkladu 

nebo používané jako záminka, se stalo symbolem špatné strany barikády. Jak ovšem 

označit ty, kteří událost interpretují sice odlišným, ale legitimním způsobem a 

během času jsou marginalizováni a vítězem takto označeni? Toto je onen případ. Ti, 

kteří se po Ježíšově ukřižování snažili pochopit význam zvěsti, různé motivy i různé 

přístupy, leč přetrval pouze jeden a ten ostatní odsoudil k herezi. Dnes je možné 

toto slovo použít v původním významu i pro toho, kdo se sice blíží více pravdě 

tehdejší doby, ale ten, kdo ho označuje má na své straně dva tisíce let trvající 

úzus.Není však žádné zastřešující a použitelné pojmenování těchto různorodých 

poražených, proto i v této práci jsou označováni jako heretici, i když bez 

významového obsahu tohoto slova. Musíme si uvědomit, že tehdejší lidé 

různorodým výkladem nepřekračovali žádné hranice, které by je mohly definovat 

jako heretiky či kacíře, tato pravidla se teprve vytvářela a to nejčastěji interakcí 

mezi různorodými myšlenkovými proudy, které se vyhlašováním závazných regulí 

snažily od sebe navzájem chránit. Pokud se nám podaří vystoupit z rámce 

utvořeného vítězem, uvědomíme si, že všechny soudobé reakce na zprávu o 

Spasiteli jsou relevantní a „...jsou přinejmenším stejně blízko Ježíšovi jako 



ortodoxní (východní církve)...,,1*5.. Jediným možným měřítkem rozdílnosti je 

v tomto ohledu důraz na historický positivismus. Je pochopitelné, že na poli otázky, 

zda Ježíš byl seslán Bohem nebo byl zrozen z člověka a následně Bohem vyvýšen 

se pohybujeme v oblasti teologie a zde heretika určí historický vítěz, a tak jsou 

v tomto ohledu pro nás všichni vykladači Zvěsti na stejné úrovni. Pokud však někdo 

tvrdí, že Ježíš byl žena, dopouští se překrucování pravdy, leč není proto heretikem, 

ale lhářem. Z religionistického hlediska není heretiků, přesto jsem však toto slovo 

pro nedostatek vhodnějších použil, ačkoli jsem se vyhýbal užívání slova kacíř, které 

je dnes vžité s ještě větším pejorativním potenciálem. Opakuji, že kde není hranic, 

není ani toho, kdo by je překračoval. 

Když se Ježíšovi učedníci rozprchli po ukřižování zpět do Galileje, vypadalo 

to na podobný konec, který postihl většinu hnutí seskupených okolo jednoho vůdce 

po jeho úmrtí, tedy na zklamání nadějí a postupné vyčpění původní myšlenky. Pak 

se ovšem stalo něco, co je vlastně počátkem křesťanství - ve skupině Ježíšových 

následovníků se objevila myšlenka, že Ježíš není mrtvý, že sice zemřel, ale „byl 

vzkříšen třetího dne [...], ukázal se Petrovi, potom Dvanácti." Zde leží obecně 

uznávaný zlom a vlastně i zrod křesťanství, kdy se počala psát cesta k rozšíření 

evangelia. Mechanismus tohoto šíření a jeho historie není přímým tématem této 

práce, proto si dovolím jej v tuto chvíli opominout a zaměřím se přímo na objasnění 

teze, že obě formy interpretace Ježíšovy činnosti, jak ebjónitská, tak Markionova „ u 

reformační, jsou obě relevantní vzhledem k pramenům, které máme dispozici. 

Ovšem s ohledem na skutečnost, že pramenný materiál, který máme k dispozici, je 

v drtivé většině původu katolického, respektive protokatolického, je toto 

dokazování poněkud obtížnější. Nemáme možnost porovnat obě interpretace, 

respektive všechny tři včetně katolické, s žádným pevným základem, mnoho 

důkazů má charakter možnosti, většina vývodů tedy disponuje předponou „s 

největší pravděpodobností". Základním východiskem je tedy určení nej starších 

pramenů, ze kterých budeme vycházet. Bohužel nemáme dochované žádné přímé 

svědectví, zápis toho, co Ježíš řekl či učinil, napsaný přímým svědkem. Nejstarší 

texty máme od Pavla a i zde se nejedná o všechny dopisy, ale autentických je 

s největší pravděpodobností pouze sedm (Římanům, 1. a 2. Korintským, Galatským, 

185 LUDEMANN, Gerd. Heretics: The Other Side ofEarly Christianity. lst edition. Philadelphia : 
Westminster/John Knox, 1996 (dále jen The Other Side), s. 219 
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Filipským, 1. Thesalonickým a Filemonovi)186 a dále zejména synoptická evangelia. 

U evangelií předpokládáme existenci takzvaného pramene Q, což je hypotetická 

sbírka Ježíšových výroků psaná v řečtině. Teorie o tomto prameni je postavena na 'A,v 

podobnosti mezi evangelii Lukáše a Matouše a předpokládá jakousi sbírku 

Ježíšových logií, ze které autoři obou čerpali. Vzhledem k faktu, že přibližně 80% 

veršů z Marka má paralely u Matouše i Lukáše, předpokládáme, že je ze synoptiků 

nej starší. Nicméně je nutno dodat, že okolo čtvrtiny veršů z Matouše má paralely u 

Lukáše a žádná z nich se neobjevuje v Markovi. Proto předpokládáme, že existoval 

konkrétní zdroj Ježíšových výroků, který znali jak autor evangelia Matoušova, tak 

Lukášova, ale nikoli Markova, protože ten je nepoužil. Ačkoli nemáme přímý důkaz 

o existenci tohoto pramene, většina současných badatelů jeho existenci předpokládá 

a to v jeho textové podobě, protože ústní tradicí se jen těžko obhajuje taková 

doslovná podobnost, a psaný v řečtině a to opět na základě podobnosti obou 

synoptiků; opět jen velice obtížně bychom obhajovali takové podobnosti u překladů 

z aramejštiny. Samozřejmě to není úplný seznam raněkřesťanských textů, ale jedná 

se o dostatečné množství, abychom dokázali oprávněnost interpretací. 

Ještě však zbývá vyjasnit k čemu mají být tyto interpretace relevantní. 

Pokud bychom tuto relevanci vztahovali k protokatolické církvi, jednalo by se 

pouze o snahu začlenit obě tyto skupiny do její interpretace, ale to naším cílem není. 

Jde o to, abychom zjistili, zda jsou oprávněnými interpretacemi Ježíšovi činnosti, 

zda tedy se učení obou heretických proudů alespoň v základu ztotožňuje se 

směřováním Ježíšovým, případně jak moc se od něj může odklánět. Bohužel nejsme 

schopni přesně rekonstruovat samotné Ježíšovo učení, ale pokusíme se k němu 

dostat co nejblíže a učiníme tak na základě právě kanonických textů, tedy těch, 

které byly později do kánonu zahrnuty. Na jednu stranu se jedná v podstatě o 

konstituční texty katolické církve, ale na stranu druhou jsou to nej starší známe 

materiály, které můžeme použít. 

5.1 Ebjónistká interpretace 

Již bylo řečeno, že ebjónité jsou židokřesťanskou skupinou, a tak je jejich 

napojení na Ježíše zjevné, alespoň tedy na rovině židovství. V následujícím oddíle 
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bych poukázal na hlavní společné body jejich přesvědčení, což obhájí relevanci 

jejich zařazení mezi raněkřesťanské skupiny. Ebjónité by se dali posuzovat ze dvou 

úhlů pohledu - na jedné straně by mohli býti považováni za židovskou sektu 

s výraznými křesťanskými sklony, na straně druhé naopak za sektu křesťanskou s až 

příliš pevným zakořeněním v judaismu. Ačkoli se jedná o schématismus, protože 

v takových intencích nepřemýšlí žádná sekta, ale každá je tou jedinou pravou 

interpretací událostí, pro větší přehlednost musíme akceptovat tento pozdější model 

dělících čar. Naše otázka však zní: Dá se na základě dostupných pramenů říci, že 

tento způsob judaistické interpretace je založený na doložitelných tezích Ježíše? 

Případně s velkou mírou nadsázky: Poznal by Ježíš, že ebjónité interpretují jeho? 

Začněme se základními body této interpretace tak, jak je popsali jejich 

odpůrci. Jedná se o pojímání Ježíše jako člověka a ne syna Božího, dále o pečlivé 

dodržování Zákona ve světle přišedšího mesiáše a asketismus s důrazem na 

odmítání masa. Ještě před samotným hodnocením, bych rád upozornil, že i 

ebjónitská interpretace je odkázána na interpretaci jiných, v tomto případě se opírají 

o Petra a jeho vidění Krista, a tedy že nevycházejí přímo ze zdroje. Stejně tak i my 

porovnáváme s interpretací, v tomto případě synoptickou, protože se nám 

nezachoval a nejspíše ani neexistoval nějaký přímý Ježíšův zápis jeho tezí. 

Ohledně relevance vnímání Ježíše je v první řadě potřeba určit, jak zřejmě 

pojímal sám sebe on. Bohužel přesná rekonstrukce možná není, ale můžeme se 

pokusit co nejvíce přiblížit pravděpodobnému sebepojímání. V Písmu se Ježíš 

objevuje s několika tituly z nichž jsou nej podstatnější a nejpůvodnější dva - mesiáš 

a Syn člověka. Samozřejmě se objevují i další - syn Boží, Pán, spasitel... Podrobná 

analýza je této práci irelevantní, proto se obracím pouze k prvním dvěma, protože 

zbývající jsou již víceméně ovlivněny raným křesťanstvím a to zejména z helénské 

strany, ale můžeme vypozorovat i vlivy například gnose. 187 Mesiáš je nazírán jako 

politický zachránce Izraele, člověk z rodu Davidova, který bude mít moc zbavit 

židy římského jha. Poněkud méně rozšířený náhled byl na mesiáše nikoli politicky 

triumfujícího, dokonce netriumfujícího vůbec, ale naopak trpícího, který nesením 

břímě a utrpení dospěje až k tomu, že se k němu Bůh přizná, tedy bude jím 

vyvýšen. Tato interpretace mesiáše je založena na proroku Izajášovi - ,J3yl 

v opovržení, kdekdo se ho zřekl... tak opovržený, že jsme si ho nevážili."m Vedle 

187 Pro podrobnější analýzu viz Ježíš a mýtus o Kristu, s. 100-124 
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postavy mesiáše je Syn člověka, který je mystičtější a více se přimykající 

k židovské apokalyptice té doby. Jedná se o člověka vyvýšeného k Bohu, který se 

navrátí zpět na zemi, aby zde nastolil království Boží ve smyslu spravedlivého 

panování a jeho sestoupení bude doprovázeno božím soudem. V obou případech se 

však jedná o člověka (Syn člověka byl zřejmě původně užíván ve smyslu lidské 
rT*— 

bytosti jako takovéw), byť v prvním případě jakého politického vůdce a 

osvoboditele, v druhém trpícího a spějícího k Božímu uznání a ve třetím jako již 

uznaného a vracejícího se s posláním na Zemi. Vzhledem k tomu, že tehdejší židé 

nepracovali s pojmem syn boží ve smyslu zrození z božské podstaty či věčné 

existence tamtéž - tomuto odpovídající vyjádření slovem logos je až pozdější a 

ovlivněno helénismem a gnosí. V tomto ohledu, ať jsou již další atributy jakékoli, je 

zřejmé, že Ježíš sám sebe považoval v první řadě za člověka, dále již lze diskutovat 

zda a kdy mohl začít mluvit o sobě jako o Synu člověka či zda sebe viděl spíše jako 

trpícího mesiáše. Zcela v pozadí je myšlenka mesiáše politického, čemuž charakter 

jeho učení neodpovídá. Pro naše zkoumání je však podstatné, že vnímání Ježíše 

jako člověka, ke kterému se Bůh během jeho křtu Janem přihlásil, ebjónity, je blíže 

původnímu Ježíšovu směrování a sebeinterpretaci, než se následně pod vlivem 

dalších kulturních okruhů v protokatolické církvi začalo uznávat. 

Ohledně dodržování Zákona a jeho důležitosti se můžeme opřít o výše 

napsané sebepojetí tohoto proroka. Synoptická evangelia nám nabízejí obě krajní 

možnosti spektra akceptace Zákona, jak jeho bezpodmínečné dodržování (např. Mt 

5, 17-20), tak jeho opuštění (např. Mk 2,27 nebo Mt 9,13). Svým sebevědomým 

vystupováním se jeví opravdu jako prorok, ale neodkazuje na úkoly svěřené mu 

Bohem, tedy ve smyslu „Bůh ř e k l . . a l e sebe staví do pozice toho, který přikazuje, 

respektive nabádá. Ano, mluví o naplňování Zákona, ale jinou formou, než tomu 

bylo u dřívějších proroků - nejedná se o plnění jednotlivých „úkolů" ze Zákona, ale 

jeho přesah skrze lásku a milosrdenství. A není možný přesah bez předmětu, který 

je přesáhnut. Zákon tedy hraje nezastupitelnou roli, ale jako předmět, který má být 

překonán. A právě na tento přesah neměli ebjónité odvahu v takové míře, jak se 

tomu stalo u katolického sboru. Proto také je jejich působení natolik regionální, bez 

pochopení původního Zákona bylo jejich učení jen obtížně šířitelné; můžeme si 

všimnout, že rozšiřování evangelia se podstatně zrychluje v helénském prostředí po 
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marginalizaci vnímání Zákona, kterému mimo židovské prostředí mohl porozumět 

jen málokdo. Souhrnně řečeno, ebjónité pochopili Ježíše správně, leč nebyli schopni 

pojmout jej úplně a v komplexnosti jeho vystoupení. Přesto se jedná opět o 

relevantní vazbu. 

Jako poslední byla zmíněna askeze s důrazem na odmítání masa. Zde už 

ebjónité pracovali na vlastní interpretaci a „to, co bylo" upravovali tak, aby 

zapadalo do jejich výkladu. Nemáme sebemenší důkazy o odmítání masa Janem 

Křtitelem či Ježíšem, rané křesťanství se dokonce přeneslo přes nečistá jídla již 

výše zmíněným přesahem (Sk 10, 13-15). Zde již pracovala vlastní ebjónitská 

interpretace, která počítala s Ježíšem jako s prorokem-mesiášem, a ta se nejvíce 

blíží Izajášovu trpícímu mesiáši, a považovala jeho oběť za finální, tedy již není 

potřeba dále nic obětovávat a je třeba se masa zříci. Je zjevné, že zde pojítko 

nenajdeme, byť bychom počítali i s nedostatkem pramenů. Odmítání masa je tedy 

samostatným přínosem ebjónitské interpretace do příběhu Ježíše a jeho 

následovníků. Ovšem vzhledem k mutacím, které uplatnila později vítězná 

katolická církev, či ve srovnání s obměnami, které podnikaly naopak jiné heretické 

skupiny, se nejedná o zcela zásadní krok. Tyto atributy ovšem nelze posuzovat 

pouze jednotlivě, tvoří komplex, kterým je celková interpretace Ježíšova učení, a 

takovýto komplex byl odsouzen k marginalizaci již rozšířením protokřesťanství 

mimo židovské prostředí a v podstatě se stal sektou jak židovskou, tak křesťanskou. 

Přesto se nejedná o ve své podstatě chybné pochopení Ježíšova učení, ebjónité se 

jen na rozdíl od křesťanů neodvážili zcela opustit Zákon. 

5.2 Markionova reforma 

Pohled na tohoto teologa musí být zákonitě odlišný, než posuzování 

židokřesťanské hereze, už proto, že působí v mnohem konsolidovanější době, kdy 

prvokřesťanská církev již začíná strukturovat své hranice. Pochopitelně vychází 

z křesťanského základu, tedy takové interpretace, kterou známe v podstatě dnes, ale 

jeho přístup byl velmi specifický. V jeho odklonu od judaismu je patrné, jak 

helénští věřící byli odtržení od židovských kořenů křesťanství, zároveň to ilustruje i 

proč ebjónité neměli mnoho šancí pro rozšíření mimo judaistické prostředí, a také 

můžeme podotknout, že stejný osud by čekal katolický pohled, kdyby se jeho těžiště 

nepřeneslo na evangelia a neupřednostnilo pavlovský pohled nad jakubovským. I 



rychlé rozšíření po Středomoří nám ukazuje, jak málo byli věřící obeznámeni s 

židovskými základy křesťanství, což je ovšem v kontextu tehdejší doby zcela 

pochopitelné. 

Na rozdíl od mnoha pozdějších reformátorů, kterým šlo o návrat 

k autentické apoštolské církvi, ačkoli deklaruje totéž, Markion přichází s úplně 

novým pohledem na Ježíše a Boha, kterého zvěstoval. Fakt, že nebral v potaz 

základní skutečnosti, není ovšem tou hlavní příčinou jeho ve světle dějin krátkého 

působení, lid opravdu málokdy bazíruje na této rovině, ale bez ohledu na postoj 

protokatolických představitelů můžeme říci, že jeho učení postrádalo komplexnost 

katolického křesťanství a tím také autenticitu, o čemž svědčí i jeho konečné 

rozplynutí v manicheismu i katolicismu. Takováto nezakořeněnost jistě byla jednou 

z příčin. 

Mluvit v této souvislosti o religionistické relevanci by bylo zbytečné, 

Markion přichází se zcela novým učením, které však je relevantní z pohledu 

historického, stejně jako křesťanství, které přijalo Ježíše úplně novým způsobem, 

než jaký mohl být v židovském prostředí očekáván. Ačkoli tedy pominul konkrétní 

skutečnosti a jeho pohled zahrnuje pouze jeden z postojů křesťanství, a to důraz na 

milost na rozdíl od Zákona, jeho vystoupení ilustruje hlad lidu po tomto atributu, 

což musela zohlednit i katolická církev. Její představitelé si zajisté byli vědomi 

nutnosti určitého řádu, který by jejich věřící stmeloval, ukázal jim jasné kontury 

společenství, jehož členy jsou, a zajisté chápali i neudržitelnost takového 

anarchistického zřízení důraz kladoucího nikoli na regule, ale právě pouze na 

milost. Pokud sledujeme vývoj katolické církve, vidíme, že prvním krokem bylo 

opuštění židovského zákona, ale již další kroky směřovaly k vytvoření vlastního. 

Tedy pravidel, která je nutno aplikovat, aby vyznání přetrvalo. Právě 

raněkřesťanské sekty měli na takovéto formování vliv a pokud se jedná o Markiona, 

je jeho role jen obtížně zastupitelná. Ačkoli se nedá říci, že bez jeho učení by 

nevznikl kánon, je bez pochyb, že rozhodně jeho vývoj uspíšilo a mělo i vliv na 

jeho stavbu. I když důraz na milost je zcela relevantní učení Ježíše, neobejde se bez 

ostatních atributů, které berou původ v židovství, což právě Markion učinil. Je 

vlastně krajním bodem, ke kterému se v průběhu dějin blížilo mnoho reformátorů 

snažících se upřednostnit milost absolutně nad řádem (ve smyslu pravidel, kterými 

je třeba se řídit, tedy zákona), avšak životnost takovýchto reformovaných skupin 

nám dosvědčuje, že volba protokatolického společenství na úkor samotné milosti 
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utvořit soubor závazných pravidel, je trvalejší. Vystoupení takovýchto markionů 

v pozdější době již narazilo na konsolidovanou a v základech pevnou církev a 

nebylo pro ni natolik živou hrozbou, jakou byl tento „vlk z Pontu", který se 

konfrontoval se společenstvím nesrovnatelně labilnějším. 

Tento souboj mezi poslušností a milostí na ničem nezávislou probíhal 

v dějinách mnohokrát. Dějinná praxe však ukázala, že klasická zásada méden agán 

je nejživotaschopnější variantou. Extrémní skupiny vždy dříve, to častěji, či později 

a s menším či výraznějším vlivem zmizely polozapomenuty. Ježíš sice působil jako 

radikální prorok, ale pro zachování existence sboru věřících museli jeho 

následovníci některá jeho směřování opustit. Fungování tak velkého společenství 

tolika různých členů je bez poslušnosti pravidel nemožné, a tak je jejich tvorba 

zajisté opodstatněná. Obě krajní varianty nám ukázaly, jak problematické je udržet 

původní linii učení a zároveň mít možnost expandovat - markionité první variantu, 

ebjónité druhou. Běh dějin ukázal, že katolická interpretace nabídla zlatý střed mezi 

otroctvím a anarchií a ten jí zaručil existenci. 

6. ZÁVĚR 

Na příkladu dvou představitelů raně křesťanských herezí bylo poukázáno na 

jejich obsahovou propojenost s posléze vítězným směrem reprezentovaným 

(proto)katolickou církví, byly představeny jejich styčné plochy i společné body, 

stejně tak jako stránky odvrácené a vedoucí k věroučným sporům, které církev 

formovaly. Představeny byly způsoby, kterými odlišné názory na osobu a činnosti 

Ježíše pomáhaly ustanovit církevní dogmata i kánon, i jejich popis, který ukazuje 

různost pohledů na zvěst o Spasiteli. Nazírání na Ježíše jako na Krista se lišilo 

v závislosti na kulturním a společenském prostředí recipienta a to nejen v proudu 

heretickém, ale i katolickém, a tak jsme svědky mnoha různých výkladů, které 

dosahovaly i čisté opozice. Bylo tedy poukázáno na významový potenciál výkladu 

činnosti Ježíše v přehledné a shrnující formě. 

Oba dva póly vnímání zásadnosti skutku a milosti ilustrují v historii i 

současnosti probíhající tendence vyvažování důrazu na osobní svobodu a 

odpovědnost směřující ke spáse pouze na základě Boží milosti a důrazu na pravidla 

jejichž plnění a poslušnosti jim umožní věřícímu být spasen. Katolická církev již od 

počátků musela ohraničovat svojí identitu právě pomocí nejrůznějších pravidel a 
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dogmat, která jí umožňovala vymezit se proti ostatním interpretacím. Tento směr 

však v různých dějinných epochách vzbuzoval u některých jejích členů pocit 

přenesení důrazu z Ježíšova učení na poslušnost katolickým zákonům, a tak 

docházelo ke snahám k návratu k původnímu smyslu evangelia bez výkladových 

nánosů pozdější doby. Tak můžeme sledovat hnutí valdénských, albigenských, 

husitů i protestantské výklady z pera Luthera či Kalvína při snaze odstranit 

z evangelia pozdější vrstvy (proto)katolického výkladu a přiblížení se původnímu 

odkazu Ježíše Krista. Tato hnutí měla významný dopad na sociokulturní dějiny 

západní církve, a tak i dnes nalézáme stopy těchto zápasů nejen z hlediska 

historických památek, ale zejména z pohledu současných dopadů, jakými je 

například hodnotová orientace různá v zemích tradičně katolických či 

protestantských, architektura a kultura vůbec. Uvědomění si tohoto zápasu 

vedoucího se zejména o možnost spásy individua ve vztahu k jeho činům vede 

k lepšímu pochopení nejen naší minulosti, ale i současnosti a budoucnosti, protože i 

když tato polarizace probíhá již bezmála dva tisíce let, nelze ani jednu ze stran 

posuzovat jako vítěze či poraženého. Toto soupeření různých skupin v sobě odráží 

pnutí, které probíhá uvnitř člověka samotného a které není možné odstranit 

jednoduchou odpovědí. 

Ač vzdáleni od nás dvě milénia, členové těchto uskupení se snažili najít 

odpovědi na otázky, které si klademe i dnes - jaký je smysl našeho konání, jak 

konat správně či jak dosáhnout spásy i ve smyslu odůvodnění vlastní existence a 

jejího opodstatnění. Seznámení se s prvopočátky víry, která spoluustanovila identitu 

moderní Evropy pomáhá nejen se zakořeněním jedince v časoprostoru, ale ukazuje 

nám též trvalost hledání pravdy vyšší než lidské. 

A protože nejen hledání vlastní identity v kontextu společnosti, ale i snaha o 

naplnění lidského potenciálu ve smyslu snahy zodpovědět základní otázky 

člověčenství, patří k poslání pedagoga, je zjevné, jak velkou pomoc může při 

nalézání poskytnout vhled k základům naší civilizace. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
Zde jsou uvedeny rozdíly mezi Lukášovým evangeliem a evangeliem, které 

na jeho základě sestavil Markion. Postupně jsou zde jednotlivé verše Lukášova 

evangelia s doplněním, jak je Markion přetvořil. 

L 4,16 - vynecháno „kde vyrostl" v odkazu na Nazaret 

4.34 - v Ježíšově oslovení vynecháno „Nazaretský" 

6,19 - vynecháno „poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny" 

7,36 - pouze „A odešel do domu jednoho Farizeje a pojedl s ním." 

7,37-38 - pouze „Ale hříšná žena stojící poblíž mu umyla nohy svými slzami, 

pomazala je a líbala." 

7,44-46 - pouze „A obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Vstoupil 

jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ale ona omyla mé nohy 

svými slzami, pomazala je a líbala." 

8,23-24 - pouze „Usnul s námořníky, ale vstal a pohrozil větru a moři." 

8,43-45 - pouze „A žena dotýkajíc se ho byla uzdravena z krvácení. A Pán řekl: 

Kdo se mě to dotkl?" 

9,22 - pouze „Pravil: Syn člověka musí mnoho trpět, být zabit a třetího dne 

vzkříšen." 

9,30-31 - pouze „A hle, rozmlouvali s ním dva muži; Eliáš a Mojžíš ve slávě." 

9.35 - pouze „Hlas z oblaku pravil: Toto je můj milovaný syn." 

9,41 - pouze „A pravil jim: O pokolení nevěřící, jak dlouho vás mám ještě snášet?" 

10,21 - „Ježíš" nahrazeno „on", vynecháno oslovení „Otče" 

10.25 - „Mistře, co mám dělat, abych dosáhl života?" 

10.26 - pouze „A on mu řekl: Co je psáno v zákoně?" 

11,5 - „A přijde za ním o půlnoci požádat o tři bochníky." 

1 _ „Proste a dostanete." 

11,11-13 - „Kdo z vás, kdo jste otcem, když ho syn požádá o rybu, dá mu hada? 

Nebo namísto vejce škorpióna? 

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše 

váš Otec v nebesích?" 

11,29 - „Toto pokolení je zlé, žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno." 



12,4-5 - „Říkám vám: Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale bojte se toho, kdo má 

moc vás po zabití uvrhnout do pekel." 

12.8 - pouze „K němu se také přizná Syn člověka před Bohem." 

12,30 - „Váš Otec přece ví, že potřebuje tyto věci z masa." 

12,38 - „A přijde-li večer a zastihne je vzhůru, blaze jim." 

12,46 - „Tu pán toho služebníka přijde, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi 

nevěrnými." 

16,29-31 - „Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je 

poslouchají. Ale neposlechnout, dokud jeden nevstane z mrtvých." 

17,2 - „Bylo by pro něj lepší, kdyby se nenarodil nebo kdyby mu dali na krk 

mlýnský kámen..." 

17,10 - „Tak i vy učiníte všechno, co vám bude přikázáno." 

18,35-43 - „A když se blížil k Jerichu, slepý muž na něho zavolal: Ježíši, synu 

Davidův, smiluj se nade mnou. A když jej uzdravil, řekl: Tvá víra tě uzdravila." 

19.9 - pouze „A Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu." 

20,35 - „Ale ti, kteří byli hodni dosáhnout Boha, dosáhnou toho světa. 

22.4 - „A mluvil s veliteli stráže, že jim ho zradí." 

22,14 - pouze „A posadil se a dvanáct apoštolů s ním." 

22,64 - pouze „A bili jej a říkali: Hádej, proroku, kdo tě uhodil?" 

23,2 - „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, ruší zákon i proroky, 

brání odvádět císaři daně a svádí ženy a děti." 

23,46 - „A vykřiknuv mocným hlasem zemřel." 

23,50-53 - pouze „A hle, muž jménem Josef sňal tělo s kříže, zavinul je a položil do 

hrobu vytesaného ve skále." 

23,56 - „A navrátivše se zachovaly podle přikázání sváteční klid." 

24.5 - „A zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi, ten v bílém jim řekl..." 

24.6 - pouze „A byl vzkříšen. Vzpomeňte, co říkal, když ještě žil." 

24.7 - pouze „Ze Syn člověka musí trpět a být vydán." 

24,38-39 - „A zeptal se jich, proč jsou tak zmatení. Pohleďte na mé ruce a mé nohy, 

duch přece nemá kosti, jak vidíte na mně." 



English conclusion 

This thesis is composed for better understanding of Christian beginnings and for 

ilustration of strenghtening (proto)catholic church. By comparasion of two 

significant heretical movements we are able to deduce forming of acceptation of 

Gospel and his intrpreters. On the first side there is heretical movement of ebionites 

which prefered accent on jewish Law, on the other we meet Marcion, the first 

reviewer of Scripts and protocatholic opponent who led to establishing of catholic 

canon. Based on primal sources this thesis shows two basic positions of acceptance 

of Gospel - accent on the mercy or acts. Secondary sources which are mostly 

composed by contemoprary scolars helps to understant why and how then belivers 

accepted this heretical teaching. Short introduction on Christian beginnings from the 

historical view is included because of better understanding of the context and 

concluding part interprets historical consequences of this dispute. 


