
Abstrakt

Mt 10,16, který užívá obrazné výroky známé i z řecké i židovské literatury, stojí v centru 

druhé velké promluvy Matoušova evangelia (misijní řeči) jako most mezi její první a druhou 

částí, který stručně shrnuje základní témata obou těchto částí − Ježíšovo vyslání učedníků, 

jejich situaci v nepřátelském světě a vlastnosti potřebné pro splnění tohoto úkolu v těchto 

podmínkách.

Při vlastním překladu jsem se rozhodla zachovat v textu slova (v některých překladech 

vynechaná), která v něm mají důležitou funkci − "hle" (jako makrosyntaktický signál, který 

soustřeďuje pozornost na nové důležité téma), "já" (jako důraz na osobu mluvčího, který je 

zároveň Pastýř, Ovce i Beránek) a "tedy" (jako důraz na to, že potřeba těchto vlastností 

vyplývá ze skutečností uvedených v předchozí větě – jak z jejich úkolu, tak z jejich situace). 

Při překladu vlastnosti holubic dávám přednost slovu "ryzí", které (podle mého názoru) 

výstižně vyjadřuje význam obou textových variant bez negativní konotace slova "prostý" 

(jako naivní nebo hloupý). 

Prozíravost (podle mého názoru) není jen způsob, jak se vyhnout nebezpečí, ale spíše hledání 

cest, jak splnit zadaný úkol. Ryzost vyjadřuje, že učedník se přitom nemá přizpůsobovat 

tomuto světu, být vlkem mezi vlky, ale má jednat po příkladu svého Pastýře jako Ovce a 

Beránka.

V dějinách výkladu byla první část verše někdy chápána jako popis situace, ve které se budou 

učedníci nacházet (nebezpečí a pronásledování), někdy se vykladači pokoušeli interpretovat 

ovce a vlky jako určité skupiny lidí, přičemž někdy zužovali "vlky" na židovský národ nebo 

spíše židovské vůdce, přestože podle kontextu je význam tohoto obrazu výrazně širší.

Při interpretaci vlastností hadů a holubic vycházeli církevní otcové a středověcí vykladači ze 

svých představ o těchto zvířatech (alegorický a morální výklad). Jejich vlastnosti byly často 

chápány jako rozporné (had byl někdy chápán vlivem Gn 3,1 jako spíš lstivý, prostota 

holubice byla někdy vykládána jako naivita nebo hloupost), takže vykladači vnímali jejich 

spojení jako vyvažování protikladů.

Velkým povzbuzením je pro nás na druhou stranu jejich svědectví o paradoxním výsledku 

poslušnosti učedníků – bezbranné ovce nejsou vlky vyhubeny, ale naopak vlci jsou 

proměňováni v ovce, učedníci vítězí zbraněmi lásky.
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