
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 

Mt 10,16 – exegeze a dějiny výkladu 
 

 
PhDr. Venuše Černá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katedra Nového zákona 
Vedoucí práce: doc. Jiří Mrázek, Th.D. 

Studijní program: Teologie 
Studijní obor: Evangelická teologie 

 
 
 

Praha 2012 



 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem „Mt 10,16 - exegeze a 
dějiny výkladu“ napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených 
pramenů. 
Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého 

studia. 
 
 

V Praze dne 30. 5. 2012              Venuše Černá 



 4 

Bibliografická citace 
Mt 10,16 – exegeze a dějiny výkladu [rukopis] : bakalářská práce / Venuše 

Černá; vedoucí práce: doc. Jiří Mrázek, Th.D. -- Praha, 2012. --  s. 102 

 
Anotace  
Mt 10,16 – exegeze a dějiny výkladu 

"Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy prozíraví jako hadi a 

ryzí jako holubice."  
Tento verš, který tvoří přechod k druhé části misijní řeči, stručně vystihuje 

její téma: Ježíšovo vyslání učedníků, jejich pozici v nepřátelském světě a 

způsob, jak v něm mají jednat (nebo přesněji, jací v něm mají být) jako jeho 

učedníci.  
První část této bakalářské práce se zabývá překladem, textovou kritikou, 

literární formou, zasazením do kontextu misijní řeči, Starého i Nového zákona 

a jiné literatury, vnitřní stavbou verše i vlastním výkladem po částech verše.  
Druhá část této práce se zabývá dějinami výkladu tohoto verše od nejstarší 

doby dodnes a její součástí je i stručný přehled výkladu tohoto verše v české 

tradici. 
Závěrečná část této práce se zabývá otázkou aktuálnosti Ježíšovy výzvy pro 

dnešní dobu. 

Klíčová slova 
exegeze, dějiny výkladu, ovce mezi vlky, prozíravý, had, ryzí, holubice 

 
Summary 
Matthew 10.16 - exegesis and history of interpretation 

"Behold, I am sending you out like sheep among wolves, so be prudent as 
serpents and pure as doves." 

This verse, which forms a transition to the second part of the missionary 
speech, briefly describes its theme: Jesus´ sending disciples, their position in a 
hostile world and how they should act (or more accurately, what they should 
be) in it as his disciples. 

The first part of this bachelor thesis deals with the translation, textual 
criticism, literary form, setting in the context of the missionary speech, Old and 



New Testaments and other literature, internal structure and my own 
interpretation of the verse by various parts of it. 

The second part of the thesis deals with the history of interpretation of this 
verse from the earliest times to today and includes a brief overview of 
interpretation of the verse in the Czech tradition. 

The final section of this work addresses the issue of timeliness of Jesus' 
challenge for the present time. 

 

Keywords 
exegesis, history of interpretation, sheep among wolves, prudent, snake, pure, 
dove 
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Úvod 
„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy prozíraví jako hadi a ryzí 

jako holubice.“  
(Mt 10,16 – vlastní překlad) 

 
Jeden verš z Písma – a kolik vzbuzuje otázek a emocí! 
Ovce mezi vlky – obraz smrtelného nebezpečí, ohrožení života. My jsme 

však vybaveni pudem sebezáchovy, který nám velí život chránit, a tomu slouží 

i emoce, které jsou automatickou odpovědí na takovou situaci. Živočich (a 

přiznejme si to, i my jsme živočichové) má ve chvíli akutního ohrožení často 

jen krátký okamžik na to, aby zareagoval, a na tom, jak zareaguje, závisí jeho 

přežití – nebo nepřežití. Aby mohl reagovat takhle rychle, je vybaven 

instinktivními mechanismy, které umožňují tři základní reakce:  
- Strnutí („stavění se mrtvým“) 
- Útěk 
- Útok 
Člověk je však bytost přece jen trochu komplikovanější, u které 

k instinktivním mechanismům přistupuje navíc rozum, což může být někdy 

nevýhoda (pokud dlouhé rozmýšlení, jak zareagovat, znemožní potřebnou 

rychlou reakci), ale obvykle to bývá spíše výhoda, která umožňuje mnohem 

diferencovanější reakce. Zvláště v mezilidských vztazích má člověk širší výběr 

než jen „Mouchy, snězte si mě“, „Kdo uteče, vyhraje“ nebo „Nejlepší obrana je 

útok“. Aby však mohl reagovat promyšleně, je třeba situaci nejdříve správně 

vyhodnotit. K tomu mohou sloužit otázky, které si člověk klade. A tak si tedy 
teď pojďme klást takové otázky i my: 

- Co to znamená - já vás posílám jako ovce mezi vlky? 
Je to skutečně tak vážné – jde o život? 
Kdo posílá? Kdo to jen je, že posílá někoho do takhle nebezpečné 

situace? Co ho opravňuje k tomu, aby kladl na někoho takové nároky?  

Jaký je? Jaký má vztah k těm, které posílá, a jaké má s nimi úmysly? 
Proč posílá? Co ho k tomu vede? Jaké jsou jeho motivy, jaký je účel 

tohoto poslání? Jaký má vztah k těm, ke kterým je posílá? 
Koho posílá? Kdo jsou ti „jako ovce“? Týká se to jen těch, ke kterým 

promluvil tenkrát (dvanácti apoštolů)? Týká se to i dalších, ale jen 

některých (kazatelů, misionářů)? Nebo se to týká všech, kteří slyší a jsou 

ochotni poslechnout (učedníků)? 
Ke komu posílá? Kdo jsou ti „jako vlci“? Týká se jen těch, ke kterým 

bylo Dvanáct tehdy posláno („ztracené ovce z domu izraelského“ – a 
kdo to je – celý národ, nebo jen někteří jednotlivci?), nebo jen jejich 
vůdců? Anebo dokonce všech lidí ze všech národů? 
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Proč jako ovce mezi vlky? Proč jsou ohrožováni bezbranní poslové, 

kteří přicházejí s dobrou zprávou? Jaká jim hrozí nebezpečí a proč?  
Proč mají poslové riskovat? Co jim pomůže, aby neměli úmysly zaječí 

ani vlčí, co jim pomůže překonat oprávněný strach a pud sebezáchovy a 
skutečně jít?   

- Co to znamená – buďte tedy jako prozíraví hadi a ryzí jako 

holubice? Je to snad způsob, jak úkol splnit a přitom se vyhnout 
nebezpečí? Jsou tato doporučení protikladná, nebo se spíš navzájem 

doplňují a korigují? 
Na tom, jak si člověk odpoví na tyto otázky, závisí do značné míry to, zda 

skutečně uposlechne výzvu a vyjde. Odpovědi však nenajdeme v tomto 
izolovaném verši. Pokusíme se tedy vzít to poněkud zeširoka a odpovědět na 

tyto otázky na základě Wesleyho přesvědčení, že „živé jádro křesťanské víry je 

zjeveno v Bibli, osvětleno tradicí, oživeno osobní zkušeností a stvrzeno 
rozumem.“

1  
 
  
 

 
 

                                                 
1 Řád evangelické církve metodistické, s. 47 
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1. Exegeze 
 
1.1. Text 
 
idou egw apostellw umaj wj probata en mesw lukwn ginesqe oun 
fronimoi wj oi ofeij kai akeraioi wj ai peristerai 
 
1.1.1. Překlad 

 
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy prozíraví jako hadi a 

ryzí jako holubice (vlastní překlad). 
Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a 

sprostní jako holubice (Bible kralická). 
Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte opatrní jako hadi a prostí jako 

holubice (Žilka).  
Já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní 

jako holubice (Petrů). 
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a 

bezelstní jako holubice (ČEP). 
Hle, vysílám vás já jako ovce uprostřed vlků; buďtee tedy prozíravíf jako 

hadi a prostodušíg jako holubi. (e) Vl. „stávejte se“ („usilujte se státi“). (f) Viz  
Mt 7:24. =>[N. „obezřelému,“ „rozumnému.“] (g) N. „ryzí,“ „čistí,“ D. 
„nesmíšení.“ (h) N. „holubice“ (Pavlík). 

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a 

prostít12 jako holubice.  t12 n.: ryzí / bezelstní (ČSP). 
Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní 

jako holubice (B 21). 
 
Porovnání těchto několika překladů nám ukazuje hned několik rozdílů: 
- Některé překlady vynechávají úvodní hle (aj) 
- Některé překlady vynechávají zájmeno já 
- Žilka vynechává spojku tedy (proto) 
- Liší se výrazy použité pro vyjádření vlastností hadů a holubic (holubů) 
Vzhledem k tomu, že všechna vynechaná slova mají v textu určitou funkci 

(viz dále ve výkladu po verších), domnívám se, že tato vynechání nás zbytečně 

ochuzují o nějakou informaci a že by bylo vhodnější je v překladu zachovat. 
Abychom mohli dobře porozumět doporučeným vlastnostem, podívejme se 

na to, jaké významy pro řecké výrazy nabízejí řecko-české slovníky: 
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 fro,nimoj( on (komp. fronimw,teroj) znamená podle Tichého chytrý, 

prozíravý, rozumný, rozvážný, moudrý (po praktické stránce), obezřetný, podle 
Součka rozumný, rozvážný, chytrý (teprve v souvislosti s Mt 10,16 doplňuje 

Souček také „snad ve sm. plachý“),2 jako deriváty hebrejských kořenů OIA 
(podle Pípala rozumět, mít rozum, být rozumný, pochopit, mít porozumění, 

přijmout s porozuměním, vyznat se) a MKG (podle Pípala být moudrý, stát se 

moudrým).  
Kromě významu plachý jsou to samé jednoznačně pozitivní vlastnosti 

související s užíváním rozumu, některé zřetelně v souvislosti s plánováním, 

rozhodováním významným pro budoucnost. Pro negativní význam (zneužitou 

chytrost) má řečtina (podobně jako čeština) jiný výraz – panourgoj – podle 
Součka chytrácký, prohnaný, podle Tichého lstivý, vychytralý, prohnaný. 

Význam plachý je podle mého názoru už poněkud posunutý, více než 

synonyma prozíravý, rozvážný, obezřetný a opatrný zabarvený strachem a 
úzkostí, jak lze dobře rozeznat zvláště u jeho synonym (nesmělý, ostýchavý, 
zaražený a stydlivý).3  

 
avke,raioj( on (vl. „nesmíšený”) znamená podle Tichého čistý, nezkažený, 

nevinný; bezelstný, podle Součka nepokažený, čistý (v přeneseném smyslu), 

ryzí. 
Přiznám se, že spíše odhaduji (na základě doslovného významu a dalších 

uvedených významů), že smíšením se rozumí smíšení něčeho, co k sobě 

nepatří (jako dobro a zlo, pravda a lež, voda a víno, zlato a různé nečistoty), a 
tím se něco kazí, znečišťuje, příp. se tím člověk proviňuje. V tomto smyslu mi 
bezelstný připadá jako určité zúžení (něco zkazit nebo znečistit nebo provinit se 

lze i jiným způsobem než lstí; možná i proto Tichý tento význam uvádí až  
po středníku jako poněkud volnější překlad) a navíc by bezelstnost mohla být 

chápána jako protiklad slova fro,nimoj, které by tak mohlo být vnímáno 

negativně jako lstivý, mazaný, vychytralý (přestože u Součka ani Tichého tyto 

negativní významy nenacházíme – jde spíše o významy slova panourgoj). 
Překlady prostý (se synonymy elementární, skromný, řadový, všední, 

bezelstný, základní, obyčejný, jednoduchý, běžný, nepřikrášlený, přirozený, 

nenáročný, pouhý, zbavený, nestrojený)4 a prostoduchý (se synonymy upřímný, 

dobrosrdečný, slabomyslný)5 by zase mohly svádět k pochopení této vlastnosti 
jako protikladu chytrosti (viz Novotný: „sprostná naivita“),6 přestože Souček 

ani Tichý takový význam nijak nenaznačují. 

                                                 
2 Souček, s. 274 
3 ABZ slovník synonym, „obezřetný“, „plachý“  
4 ABZ slovník synonym, „prostý“ 
5 ABZ slovník synonym, „prostoduchý“ 
6 Novotný, s. 214 
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Weaver cituje Kittelovo vysvětlení, že akeraioj je odvozeno od slovesa 
keraizw (které nenacházím u Součka ani Tichého), jež má význam zpustošit, 
zničit, takže původní doslovný význam je nezpustošený, nezničený, přenesený 

význam „ten, který je ještě v původním stavu neporušenosti, celistvosti 

nebo morální nevinnosti“, ve spojení s vínem nebo zlatem získává význam 

čistý.7 
 

1.1.2 Textová kritika 
 

Ve verši se objevuje několik textových variant: 
- Místo en mesw se v majuskulním rukopisu A objevuje eij meson – 

význam se nemění (podle Součka se někdy předložka en (v) někdy užívá 

ve významu eij (do) a podle okolností se překládá jako mezi) 
- Místo plurálu oi ofeij se v majuskulním rukopisu @ a u Origena a 

Epifania objevuje singulár o ofij – to by mohlo pozornost soustředit  
na jednoho konkrétního hada, který je v Písmu symbolem „ďábla a 

satana“ (Zj 12,9.14), a tak také posunout chápání hadí vlastnosti – tím 

spíš, že v LXX je v Gn 3,1 u hada použit výraz fronimw,tatoj 
(superlativ od slova fro,nimoj, použitého v Mt 10,16). Původní 

hebrejský výraz MhXR dovoluje pozitivní i negativně zabarvený význam 

– podle Pípala chytrý i vychytralý. V českých překladech se pak někdy 

používá výraz pozitivní (např. Bible kralická, ČSP, B 21 – nejchytřejší), 
někdy negativně zabarvený (ČEP – nejzchytralejší, Český rabínský 

překlad – lstivější než všechna zvířata, Jeruzalémská bible – nejlstivější).  
- Místo akeraioi je v majuskulním rukopisu D aploustatoi – to je 

superlativ od slova  a`plou/j( h/( ou/n, které znamená podle Tichého 
prostý, ryzí, čistý, nezakalený, podle Součka prostý, přímý; význam je 

tedy velmi podobný, jen s výhradou uvedenou výše, že prostota může 

být pochopena i negativně (viz výše). 
 

1.2. Forma 
 

Verš má formu přímé řeči, Ježíšova výroku, který je součástí delší Ježíšovy 

promluvy ke dvanácti učedníkům. Obsahuje tři přirovnání (i když se mluví  
o čtyřech zvířatech) – situace učedníků poslaných ke ztraceným ovcím z lidu 
izraelského je přirovnána k situaci ovcí mezi vlky a požadované (nebo 

doporučované) vlastnosti – prozíravost a ryzost – jsou přirovnány 

k vlastnostem dvou dalších zvířat – hada a holubice. Přirovnání samo jako 

                                                 
7 Weaver, Matthew´s Missionary Discourse, s. 198 
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pojmenování na základě podobnosti dvou subjektů pak bývá považováno  
za jednodušší formu podobenství, Žilka je řadí do podskupiny obrazných 

výroků.8 
 

1.3. Kontext 
 

Již bylo zmíněno, že uvedený verš je součástí delší Ježíšovy promluvy 
k jeho dvanácti učedníkům; ta sahá od pátého verše desáté kapitoly do konce 

této kapitoly (Mt 10,5b-42). Její skutečný rámec je ale širší – patří k ní ještě 

poslední čtyři verše předchozí kapitoly (Mt 9,35-38) a první čtyři verše desáté 

kapitoly jako dějový úvod a první verš nadcházející kapitoly jako formální 

zakončení (Mt 11,1). Uvnitř tohoto delšího celku představuje náš verš 

nejvýznamnější předěl, jak naznačuje mimo jiné i důrazné „Hle“ na jeho 
začátku jako tzv. makrosyntaktický signál. Jen výjimečně bývá tento verš 

přiřazen k první části misijní řeči (např. Schweizer,9 Keener,10 Uro11 – i oni ho 
však většinou vnímají jako přechod k následující části), většinou bývá řazen 

k druhé části jako stručné shrnutí jejího tématu (její nadpis) – pronásledování a 

způsob, jak mu čelit. 
Zatímco první část tohoto celku je pojata spíše aktivně, zapadá do kontextu 

(narativního rámce) a je určována slovesy pohybu – deriváty slovesa ercesqai, 
druhá část, která předjímá reakci a protivenství, předbíhá skutečné události a je 

určována slovesy paradidonai a fobeisqai (nebo přesněji tvarem mh 
fobhqhte nebo mh fobeisqe).12  

Dynamické napětí je dáno právě kontrastem obou částí – proti aktivnímu 

zvěstování učedníků v první části stojí v druhé části aktivita jejich protivníků, 

jejímiž oni jsou převážně pasivními příjemci (jsou vydáváni, zrazováni, 

předváděni…) – a přece se zvěst šíří oběma těmito způsoby a tím druhým se 

paradoxně dostává i tam, kam by jinak učedníci stěží pronikli. Kontrast ale 

vzniká i dalšími protiklady – oproti příkazu „jděte mezi lidi“ stojí v druhé části 

„varujte se lidí“, oproti pokoji, s kterým učedníci vstupují do domů, stojí meč a 

rozdělení, ze ztracených ovcí se stávají vlci a z potencionálních pastýřů ovce.
13 

Různí autoři člení širší celek vlastní misijní řeči do různého počtu různě 

dlouhých částí na základě různých kritérií (např. Luz 5b-23 a 24-42, Weaver 
5b-15, 16-23 a 24-42, Davies, Allison na základě hledání chiasmu dokonce  

                                                 
8 Žilka, s. 52 
9 Schweizer, s. 234, 241 
10 Keener, s. 72-73 
11 Uro, s. 39, 41 
12 Mrázek, Podobenství, s. 62-63 
13 Mrázek, Podobenství, s. 63-64 



 

 15 

do sedmi částí). My se pokusíme na základě postupné změny témat (důrazů)  
o vlastní členění (jak je vidět i u výše uvedených autorů, nejobtížněji se člení 

Mt 10,24-42, kde se témata více prolínají a někdy zase vracejí): 
 
1/ Mt 9,35-38 Důvod vyslání 

 
Mt 9,35 představuje přechod od předchozího textu (zvl. kapitol 5 - 9) k následujícímu; 

je téměř doslovným opakováním Mt 4,23, který vyznačoval počátek Ježíšovy veřejné 

činnosti (po povolání prvních učedníků), a shrnuje hlavní obsah této činnosti, o které se 
mluví uvnitř tohoto rámce: Ježíš učil, kázal evangelium království (kázání na hoře –  
Mt 5 - 7) a konal mocné činy, hlavně uzdravoval (ale také utišil bouři, vyhnal zlé duchy a 

vzkřísil Jairovu dceru; Mt 8 - 9). 
 
Mt 9,36-38 ukazuje Ježíšův soucit jako hlavní motivaci toho, co bude následovat 

(emoce i motiv jsou odvozeny od slova movere = hýbat jako pohnutky – to, co nás může 

přimět k činu): 
a/ Ježíš je pohnut hlubokým soucitem nad trpícím zástupem, který přirovnává k ovcím 

bez pastýře (Mt 9,36). 
b/ Obraz se dramaticky mění – místo stáda ovcí vidíme teď obilí dozrálé ke žni a s ním 

jednak optimistický eschatologický výhled (tyto trpící zástupy, ovce bez pastýře, 

představují zároveň hojnou žeň pro nebeské království − zdá se, že jejich utrpení je 
připravilo pro přijetí radostné zvěsti o království – jsou oslovitelné), jednak výrazný 

kontrast mezi hojnou žní a nedostatkem dělníků (přestože jsou oslovitelní, zdá se, že je 

jen tak někdo neosloví).
14 Ježíš rozeznává, že zástup a jeho potřeby jsou tak obrovské, že je 

nemůže naplnit jediná osoba, byť s mimořádnými schopnostmi – potřebuje 
spolupracovníky; dělníci se navíc nemohou jen tak pustit do tak náročné práce – je třeba 
prosit, aby byli do služby vysláni (možná dokonce spíš vypuzeni – je použito sloveso 

ekballeivn) Pánem žně.  
 
2/ Mt 10,1-4 Příprava učedníků 

 
Mt 10,1 Ačkoli se dosud nemluvilo o povolání Dvanácti, zde se již jejich povolání 

předpokládá jako hotová věc – Ježíš si svých dvanáct učedníků k sobě zavolal a vyzbrojil je 

pro jejich úkol – dal jim stejnou moc, jakou dosud měl sám: „dal jim moc nad nečistými 

duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.“ Tato moc (i když 
to zde není výslovně řečeno) však není samoúčelná – jsou to spíše znamení a projevy 
tohoto přicházejícího království, která mají jednak potvrdit zvěst o přicházejícím království, 
jednak ukázat jeho charakter. 

 
Mt 10,2-4 Zde se objevuje seznam dvanácti učedníků, ale vzhledem k tomu, že tu 

není přímá souvislost s tématem naší práce, nebudeme se jím teď hlouběji zabývat. 
 
3/ Mt 10,5-15 Vyslání a pokyny na cestu 

 
Mt 10,5-6 Zde se poprvé mluví o vyslání učedníků. Jejich služba je omezena podobně 

jako u Ježíše (mají jít raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského − Mt 15,24) – snad 
spíše geograficky (územím Galileje; Uro připomíná, že z misie byli vyloučeni i židé 

                                                 
14 Mrázek, Evangelium, s. 161 
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v diaspoře)
15 než nacionálně nebo nábožensky; je totiž vidět, že i Ježíš, i když mluvil  

o svém poslání ke ztraceným ovcím z lidu izraelského, sloužil i pohanům (uzdravení 

jednoho pohana na žádost jiného pohana, tj. uzdravení setníkova služebníka – Mt 8,5-13, 
uzdravení dcery kananejské ženy – Mt 15,21-28), a dokonce jejich víru dával židům  
za vzor. Zároveň je však toto prostorové omezení omezeno i časově, ale o tom učedníci 

zřejmě zatím nevěděli (alespoň to tady není výslovně řečeno).  
Toto omezení zřejmě souviselo s tím, že: 
- Židé jako vyvolený národ měli v nabídce spásy přednost (Sk 3,25, 13,26.46)  
- dělníků bylo stále ještě málo, a tak neměli tříštit síly (někdy se mluví o předběžném 

„výcviku“, přípravné misijní cestě, která byla jakousi miniaturou jejich budoucího úkolu 

v celém světě)
16  

- ještě nebyla zbořena zeď rozdělující židy a pohany (Ef 2,14-18) – podle Hagnera by 
učedníci spíše získali pohostinství židů v Izraeli než v pohanských zemích

17  
- ještě stále nebyli vyzbrojeni mocí z výsosti (Lk 24,49)  
- ještě nebyli pronásledováni, i když se za chvilku už bude o pronásledování mluvit 

(nejenom jejich pozdější vyslání do celého světa, ale i samo pronásledování vedlo později 
k rozšíření jejich služby mimo dosud vymezené hranice, protože se rozprchli – nejdřív  
po Judsku a Samařsku – Sk, 8,1, pak i k pohanům – Sk 10); Schniewind to dokonce 
formuluje tak, že: „Teprve pronásledování vypudí církev mezi pohany.“18   

 
Mt 10,7-8a Náplň činnosti učedníků se nápadně shoduje s činností Ježíšovou, která je 

zde popsána dokonce ještě podrobněji než ve výše uvedeném verši Mt 9,35 a zahrnuje i 
další skutky, o nichž se v souvislosti s Ježíšem mluvilo v předešlých kapitolách: „Jděte a 

kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte  
k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte.“ Ale něco z Ježíšovy činnosti tu přece 

chybí – učedníci ještě nejsou posláni učit – k tomu budou pověřeni až po Ježíšově vzkříšení 
(Mt 28,19-10).  

 
Mt 8b-12 Učedníci dostávají podrobnější pokyny na cestu. Mají cestovat překvapivě 

nalehko, nezajištění, neozbrojeni, zcela vydaní na milost těm, ke kterým přicházejí. Je 
vypsáno, co si nemají brát, ale není upřesněno, zda z domova nebo od hostitelů (v tom je 

ČEP poněkud zavádějící, protože prosté „neberte si“ překládá jednou jako „neberte si  
od nikoho“, jednou jako „neberte si na cestu“).19 Dělník je sice hoden své mzdy, ale 
zároveň má dávat zadarmo, co sám zadarmo přijal (takže se má zřejmě spokojit jen  
se zajištěním nejnezbytnějších potřeb, hlavně s ubytováním a stravou). Má si vybrat, u koho 
bude (kdo je toho hoden), ale tam zůstat a nepřecházet jinam. To vše zřejmě souvisí 
s tím, aby na jejich pověst – a tím i na věrohodnost jejich zvěsti – nepadl ani stín podezření 

z něčeho nekalého. 
 
Mt 12-15 Přestože učedníci přicházejí jako poslové pokoje, nemají ještě zaručeno 

přijetí. Slovo pokoje má sice obrovskou moc (budou-li toho hodni, pokoj na ně skutečně 

přijde), ale nepůsobí zcela automaticky a magicky (pokud toho nebudou hodni). Takový 

dům mají učedníci opustit a zároveň jej varovat symbolickým gestem vytřásání prachu ze 

svých nohou.  

                                                 
15 Uro, s. 53 
16 Douglas, s. 44 
17 Hagner, s. 269 
18 Schniewind, s. 74 
19 Mrázek, Evangelium, s. 167 
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Tento oddíl končí prvním odkazem k eschatologickým skutečnostem, zdůrazněným 
úvodním „Amen, pravím vám“ – ty, kteří odmítnou Ježíšovy posly, očekává přísnější 

soud než obyvatele Sodomy (a Gomory), kteří také porušili pravidla pohostinnosti. 
 
4/ Mt 10,16-39 Varování, povzbuzení a rady 

 
Mt 10,16 Jak bylo řečeno již výše, tento verš je jasně přelomový, což naznačuje jednak 

důrazné „Hle“ na počátku, jednak se zde po spíše praktických radách na cestu znovu vrací 

motiv vyslání, tentokrát ale s jiným důrazem – nejenom že se učedníci setkají s nepřijetím, 

nebezpečí, které jim hrozí, je daleko vážnější (jak naznačuje drastický obraz ovcí mezi 

vlky). Učedníci jsou na něj předem upozorněni ne proto, aby je to zastrašilo, ale naopak, 

aby je to nezaskočilo. Aby věděli, že to není nic, co by se jim nebo Bohu vymklo z rukou, 
ale že je to zákonité a že to Ježíš věděl už předem. Zároveň mohou vyslechnout konkrétní 
rady, jak se zachovat, v tomto verši zatím spíše v náznaku. Tomuto konkrétnímu verši se 
budeme podrobněji věnovat později (nyní tedy jen zařazení do kontextu Ježíšovy 

promluvy). 
 
Mt 17-23 Obsah této části by se dal asi nejlépe shrnout do úvodní věty: „Mějte se  

na pozoru před lidmi.“ Učedníci jsou předem upozorněni, co jim hrozí - budou vydáváni 

soudu, bičováni v synagogách (upřesnění „v jejich“ naznačuje, že v době, kdy autor 
Matoušova evangelia sepisoval své dílo, už došlo k odcizení mezi jeho komunitou a 
(jinými) židy), voděni před vládce a krále (evidentně pohanské, takže zde již poprvé vidíme 
přesah původně vymezeného rozsahu služby), nenáviděni, dokonce vydáváni na smrt a 

připravováni o život. Dozvídají se také, od koho jim to hrozí, a rozsah nepřátel je skutečně 

hrozivý – budou je pronásledovat duchovní i světské autority, ale také členové jejich 
vlastních rodin, budou dokonce nenáviděni všemi! Důvod toho, proč mají toto vše vytrpět, 
je zřejmý – na svědectví jim. Proto sice mohou utéct z jednoho města do druhého, když 

jim někde bude příliš horká půda pod nohama, ale nesmějí úkol vzdát předem. Toto 

svědectví pro ně může být hodně obtížné (vždyť mezi nimi byli neučení rybáři apod.), 

zvlášť v situaci ohrožení, ale dostávají zároveň zaslíbení: „A když vás obžalují, nedělejte si 
starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste 

to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce“ (Mt 10,19-20). Další zaslíbení je 

zaslíbení s podmínkou – nestačí Ježíše jen vyznat, je třeba také vytrvat: „…kdo vytrvá až 

do konce, bude spasen“ (v. 22).  
Tento oddíl končí zase odkazem k eschatologické skutečnosti (příchodu Syna 

člověka), který začíná opět slovy „amen, pravím vám“. Zdá se, že misie k Židům bude 

pokračovat až do tohoto (druhého) příchodu, protože je tu řečeno: „…amen, pravím vám, 
že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.“ Jiným výkladům 
tohoto verše se teď nebudeme věnovat, protože to nesouvisí přímo s tématem naší práce. 

 
Mt 10,24-39 Hlavním tématem tohoto oddílu je nepřátelství lidí pro Ježíše. Jestliže 

jsme dosud nacházeli spíše náznaky, proč vlastně ti mírní poslové s dobrou zprávou 
zakoušejí pronásledování („…budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně“ – v. 18, 
„Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno“ – v. 22), tady je to řečeno otevřeně: „Když 

hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!“ (ten, který je hospodář – oikodomoj, 
Pán domu – je urážlivě nazván jménem knížete démonů –  beelzeboul – Pán příbytku). 
Tedy tady už není jen neurčité „kvůli mně“, ale mnohem konkrétnější – „protože jste moje 

čeleď, protože patříte ke mně, protože jste moji učedníci a služebníci“. Učedníci tedy 

nesdílejí jenom jeho moc a jeho službu, ale budou s ním sdílet také jeho osud. 
Tento osud je tu vyjádřen různými drsnými způsoby (nést svůj kříž, ztratit život), včetně 

šokujícího „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, 
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ale meč“ (v. 34). To však není Ježíšův záměr (vždyť on přece posílá své učedníky 

s pozdravem pokoje), spíše nezamýšlený, ale přesto nevyhnutelný důsledek poselství, 
které přináší: „…kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (v. 7). I když Ježíš nepřichází 

jako soudce, ale spíše jako lékař, poselství království s sebou nese nárok, který nemusí být 
každému vhod – každé království, i to nebeské, má totiž krále, kterého je třeba respektovat 

jako krále (a to dokonce i když přichází s amnestií).  
I tato část je protkána několika povzbuzeními, hlavně trojitým „nebojte se“: 
a/ neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude 

poznáno (v. 26) 
b/ neboť duši zabít nemohou (v. 28) 
c/ neboť ani jeden vrabec nepadne na zem bez vašeho Otce a vy máte větší cenu než 

mnoho vrabců (v. 29.31) 
Pak tu ovšem je několik povzbuzení, která mohou být zároveň varováním: 
a/ „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem  

v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi“ (v. 32-33). 
b/  „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (v. 39). 

Tento výrok patří dokonce podle Schniewinda mezi nejčastěji (šestkrát!) zachovaná slova 

Ježíšova (také Mt 16,25, Mk 8,35, Lk 9,24 a 17,33, J 12,25).
20  

A pak jsou tu také vyložená varování (trojí „není mne hoden“): 
„Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo 

dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne 

hoden“ (v. 37-38). 
 
5/ Mt 10,40-42 Důstojnost učedníků 

 
Zatímco v předchozí části převládala spíše pesimistická nota, protkaná občas nějakým 

povzbuzením, teď převládá jednoznačně nota optimistická. Zatímco v předešlém oddíle 

vyžadoval Ježíš od učedníků oddanost a věrnost sobě za všech okolností, teď se pro změnu 

identifikuje on s nimi: „Kdo přijímá vás, přijímá mne,“ a dokonce ještě víc: „…kdo 
přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal“ (v. 40). Zatímco dosud se mluvilo spíš o 
nepřijetí a pronásledování, teď už se mluví jen o přijetí a odměnách: Kdo vás, učedníky, 

přijme jako proroky, spravedlivé, nebo dokonce jenom jako jednoho z těchto nepatrných, 

obdrží stejnou odměnu jako vy, i kdyby vám posloužil tím nejnepatrnějším způsobem, třeba 

jen tím, že vám podá sklenici studené vody (a zde máme poslední eschatologickou narážku, 
opět uvedenou slovy „amen, pravím vám“, tentokrát o odměnách). 
 
6/ Mt 11,1 Dokončení příkazů 

 
Tento verš, který formálně ukončuje Ježíšovu promluvu k učedníkům (misijní řeč), už 

patří další kapitole a i svou stavbou vyjadřuje přechod k dalšímu ději. Tato řeč byla tak 
dramatická, že si nejspíš ani neuvědomíme, že na vyslání učedníků nenavazuje jejich 

vyjití (na rozdíl od ostatních synoptických evangelií tu není výslovná zmínka o jejich vyjití 

ani návratu); Matouš se cele soustředí na příběh Ježíše – to on, když dokončil tyto příkazy, 
šel zase učit a kázat v tamějších městech. A v této následující kapitole se také bude 
vyrovnávat s negativním ohlasem jak služby své, tak služby Jana Křtitele – lidé si vždy 

najdou záminku, proč jejich zvěst odmítnout (Mt 11,16-19).  
 

                                                 
20 Schniewind, s. 79 
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K vyslání učedníků se pak Matouš znovu vrátí až v samém závěru svého 

evangelia, kdy vzkříšený Ježíš podstatně mění své instrukce – učedníci jsou 

posláni ke všem národům, mají Ježíši získávat učedníky a učit je.  
Na samotnou zprávu o jejich vyjití však nedojde ani tentokrát, i když se 

samozřejmě předpokládá – ale to už je úplně jiný příběh. Ani tam se však 

nebude mluvit o budoucím negativním ohlasu této služby, i když ze Skutků i 

z další historie víme, že byl (asi by to nebyl moc povzbudivý závěr knihy) – 
možná i proto Matouš tyto předpovědi uložil už sem, i když se této konkrétní 

galilejské misie ještě netýkaly. 
Přesah, o kterém jsem se zmínila už výše, je ale rozsáhlejší než jen to, že 

budou učedníci voděni před pohanské panovníky (a tak nést zvěst o blížícím 

se Božím království nejen ovcím izraelským, ale i pohanům); přesah je 

evidentní jak v eschatologických narážkách (Mt 10,15.23.42), tak i v tom, že 

přestože Ježíš v promluvě varuje učedníky před pronásledováním, oni sami 
se s ním během pozemské služby Ježíše nesetkají – prvním, kdo bude 
odmítnut, nenáviděn, bičován a zabit, je ve skutečnosti právě Ježíš – zatímco 

se učedníci rozprchnou. Je tak zjevné, že Matouš misijní promluvu uspořádal 

tak, že ke zprávě o prvním vyslání učedníků a aktuálním (cestovním) 

instrukcím připojil další Ježíšovy výroky, které se sice vztahují k tématu 

misie, ale zřejmě se ve všem nevztahovaly k tehdejší aktuální situaci.  
 

1.4. Intertextualita 
 
1.4.1. Synopse 
 

Celý text verše Mt 10,16 se v NZ objevuje v této podobě pouze u Matouše. 

U Lukáše najdeme ale alespoň první část tohoto textu, v mírně pozměněné 

podobě: upagete idou egw apostellw umaj wj arnaj en mesw lukwn (Lk 
10,3). Význam to podstatně nemění, protože a;rnaj znamená podle Tichého 

beránky i ovce (podle Součka navíc jehňata), probata  znamená ovce; příp. 

bychom mohli uvažovat o tom, že jehňata jsou mezi vlky ještě zranitelnější než 

dospělé ovce – anebo uvažovat o vztahu mezi Ježíšem jako beránkem Božím a 

jeho učedníky jako beránky. Vzhledem k tomu, že výrok o ovcích a vlcích se 
nenachází u Marka ani u Jana, lze předpokládat, že pochází z Matoušova a 

Lukášova společného pramene Q (logií), výrok o hadech a holubicích pak 
z Matoušova vlastního pramene (ale vzhledem k tomu, že se nachází i 

v Tomášově evangeliu – viz níže, by mohl pocházet i z pramene Q a Lukášem 

zůstat opominut).   
Vyslání učedníků s misijním úkolem (ještě za Ježíšova života) ale najdeme 

u všech synoptických evangelistů (i když v mnohem stručnější formě),  
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u Lukáše dokonce dvakrát – jako vyslání Dvanácti a (Dvaa)Sedmdesáti (Mk 

6,6b-12, Lk 9,1-6, 10,4-11). Některé výroky z Matouše, které u Marka úplně 

chybí, najdeme u Lukáše až v tom druhém vyslání (včetně výroku o ovcích a 

vlcích), některé však chybí u Marka i u Lukáše a představují Matoušův vlastní 

materiál (např. výrok o hadech a holubicích). Na druhou stranu Matouš 

nezmiňuje povolání Dvanácti (podrobněji popisuje jen povolání některých 

z nich). 
Nápadné rovněž je, že některé výroky o pronásledování, které má Matouš už 

v druhé velké části misijní řeči (po Mt 10,16), se u ostatních synoptiků objevují 

až v apokalyptické řeči (u Marka ve třinácté kapitole a u Lukáše ve dvacáté 

první kapitole) – u nich tedy souvisejí až s eschatologickými skutečnostmi, 

kdežto Matouš je dává do souvislosti s misií. Některé výroky, které Matouš 

zahrnul do této kapitoly (a vztáhl je tak k tématu misie), se u jiných evangelistů 

objevují na úplně jiných místech a v jiných souvislostech (např. výrok o žni – 
J 4,35, o zahaleném a skrytém – Mk 4,22, Lk 8,17, o ztrátě a nalezení života – 
Lk 17,33, J 12,25). 

Mimo misijní promluvu se na několika dalších místech objevuje i 
Matoušova oblíbená metafora ovcí, a to zvláště ztracených ovcí – jednak 
výlučné poslání ke ztraceným ovcím z lidu izraelského – Mt 15,24 (jen  
u Matouše!), jednak podobenství o zbloudilé ovci – Mt 18,12-14 (u Lukáše  
o ztracené ovci – Lk 15,3-7), dále podobenství o posledním soudu – Mt 25,31-
46 (jen u Matouše) a reflexní citát o zbitém pastýři a rozprchlých ovcích – Mt 
26,31 (paralela Mk 14,27). U Marka se také objevuje zmínka o lítosti nad 

ovcemi bez pastýře, ale v jiné souvislosti – před nasycením pěti tisíců (Mk 

6,34).  
Pokud se nesoustředíme jen na vztah Matouše a ostatních synoptiků, ale 

zahrneme do sledování vztahů také Janovo evangelium, vzniká výrazné napětí 

mezi veršem o poslání učedníků jako ovcí mezi vlky a desátou kapitolou 
Janova evangelia, kde se Ježíš představuje jako dobrý pastýř, který přišel, aby 

ovce měly život (a to dokonce hojný život), a který dokonce pokládá život  
za své ovce (spíš jako obětní beránek), v protikladu s nádeníky, kteří ovce 

opouštějí a utíkají, když vidí, že blíží (jeden!) vlk – a tady Ježíš své ovce 

dokonce posílá vlkům vstříc!  
Vzniká tak naléhavá otázka: Co tedy vede dobrého pastýře, který chrání 

stádo před vlky, aby naopak vyslal své ovce mezi vlky? Nápovědí nám tady 

může být Mt 9,36, 10,28.39, J 10,11.15-17.28 a 15,13: Ježíš má soucit se 

ztracenými ovcemi a pokládá za ně život. Některé ztracené ovce už nalezl a ty 

s ním mohou spolupracovat na hledání dalších ztracených ovcí, tak aby bylo 

jedno stádo a jeden Pastýř. Přitom mohou tyto nalezené ovce i trpět a ztratit 
(tělesný) život, ale protože mají věčný život, mohou s láskou riskovat, že 

položí život za ty ztracené (zahynulé), aby i ty měly šanci být nalezeny a 

zachráněny; těmto ztraceným ovcím totiž hrozí mnohem větší nebezpečí. 
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To možná trochu vysvětluje i ta podobenství o ztracené (zbloudilé ovci) – 
pastýř může při hledání té ztracené soustředit všechnu pozornost na ni, protože 

ona je skutečně ohrožena, zatímco stádo už je na rozdíl od ní v bezpečí.   
 

1.4.2. Starozákonní a jiné předlohy 
 

Všechna čtyři zvířata, o nichž se mluví ve verši Mt 10,16, představují 

symboly (obrazy), které jsou často používány v náboženství a v umění. 
 
Ovce se kvůli své prostotě a trpělivosti stala symbolem zbožného člověka, 

který odpovídal jiné metafoře náboženského jazyka – božskému pastýři.21 
V Bibli je pak poddajnost ovce a její závislost na pastýři obrazem vztahu 
člověka k Bohu.22 Novotný v této souvislosti připomíná další vlastnosti, pro 

které jsou ovce obrazem pro předmět Boží péče – přítulnost, ovladatelnost, 
bezmocnost, bezbrannost, opuštěnost.23 

V celém Písmu mají ovce hluboký metaforický význam a v Novém zákoně 

se o nich mluví bez jakéhokoli obrazného podtextu jen jednou – v souvislosti 
s jejich prodejem v chrámu.

24  
Na druhou stranu vysoké hodnocení práce pastýře, který vodí své stádo  

na pastviny (protože ovce si nedovede sama vyhledat pastvisko ani vodu)
25 a 

chrání je před divokými zvířaty, se ukazuje v tom, že jedním z nejužívanějších 

titulů staroorientálních králů je označení pastýř (dokonce insignie egyptských 

králů – důtky a žezlo – byly původně odznaky pastýřů – plácačka na mouchy a 

pastýřská hůl). A protože podle staré představy je král pozemským 

reprezentantem Boha, spatřuje antika reprezentanta Boha i v obrazu pastýře.
26  

Pro SZ je pastýřem v první řadě Bůh: „Hospodin je můj pastýř“ (Ž 23,1). A 

ovcemi, jeho stádem, je jeho lid: „On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, 

jež vodí svou rukou“ (Ž 95,7). Pojem pastýře je zároveň symbolem nejvyšších 

Božích služebníků
27 − pastýřem je nazýván Mojžíš (Iz 63,11), Jozue (Nu 

27,17), kněží (Jr 2,8, 23,1), proroci (Jr 17,16) i králové (1Kr 22,17) a 
vojevůdci (Jr 6,3), dokonce i pohanský Kýros (Iz 44,28).  

Tito lidští pastýři ovšem často neplnili svůj úkol tak, jak by měli, a tak SZ 

zná také ovce rozptýlené,
28 bez pastýře,29 ba dokonce ovce zahnané

30 a ovce 
vedené na porážku.31 Přitom nemluví o jednotlivých ovcích, ale o celém lidu. 

                                                 
21 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 27 
22 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 28 
23 Novotný, s. 574 
24 Douglas, s. 1159 
25 Novotný, s. 596 
26 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 184 
27 Novotný, s. 596 
28 „Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po 

celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral“ (Ez 34,6). 
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Bůh prostřednictvím proroků tyto pastýře přísně kárá, bude je volat 
k odpovědnosti a trestat (Jr 23,1-2, Ez 34,1-10), ustanoví nad svými ovcemi 
jiné pastýře (Jr 23,3-4) a sám bude o své stádo pečovat jako pastýř (Ez 34,11-
16). 

SZ však zná také situaci zbitého pastýře a rozprchlých ovcí (Za 13,7). 
 
Vlk je na jednu stranu pro Řeky posvátným zvířetem boha slunečního jasu 

Apollóna, na druhou stranu je obvykle zvířetem smrti, ztělesněním zla,32 
zástupcem temných, Bohu nepřátelských sil,33 obrazem nebezpečné dravosti 
a démonických bytostí.

34 
Na rozdíl od ovce se ve SZ metafora vlka moc nevyskytuje; k vlkovi je 

přirovnáván Benjamín,
35 k vlkům ti, kdo zneužívají postavení

36 (velmožové a 

soudci − Ez 22,27 a So 3,3) − a pak už se o vlcích mluví jen ve vztahu 

k beránkům. 
 
Zatímco v apokryfech najdeme pochybnost o možnosti soužití vlků a 

beránků,37 v prorockých knihách najdeme i nadějný výhled eschatologického 

míru, dokonce i se zahrnutím hada.
38 

 
Podobně jako vlk je had na jednu stranu vztahován ke slunci – je s ním 

ztotožňován, protože je má rád, na druhou stranu se zdá, že patří do podsvětí, 
protože vylézá z dutin a neproniknutelných houštin. Je to symbol velice 

                                                                                                                                 
29 „Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se 

potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce  nehledají; 

pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou“ (Ez 34,8). 
30 „Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: 

„Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky 

ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam 

jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se““ (Jr 23,2-
3). 

31 „Vydáváš nás jako ovce na porážku, rozptýlils nás mezi pronárody… Kvůli tobě jsme 

vražděni denně, mají nás za ovce na zabití“ (Ž 44,12.23). 
      32 Lurker, Slovník symbolů, s. 564 

33 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 300 
34 Novotný, s. 1218 
35 „Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist“ 

(Gn 49,27). 
36 Douglas, s. 1161 
37 „Jak může být vlk ve spolku s beránkem? Stejně tak je tomu s hříšníkem a 

zbožným“ (Sír 13,17). 
38 „Vlk bude pobývat s beránkem … Kojenec si bude hrát nad děrou zmije“ (Iz 11,6.8), 

„„Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče  bude žrát slámu, hadu však 
bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ 

praví Hospodin“ (Iz 65,25). 



 

 23 

rozporný – na jednu stranu je had symbolem smrti (zřejmě pro svou schopnost 

usmrtit, ať uštknutím, nebo uškrcením), na druhou stranu, zřejmě pro svou 

regenerující kůži, se zdá spřízněn s měsícem a připomíná obnovující se život, 

nesmrtelnost.39 Kromě toho je však had také sexuálním symbolem,40 
symbolem plodnosti41 a symbolem chytrosti nebo lstivosti.42 

Tato rozpornost se projevuje i v Bibli, kde je had na jednu stranu symbolem 
satana (Zj 12,9, 20,2 – „dávný had“ je zřejmě narážkou na hada v Edenu – Gn 
2-3), na druhou stranu je bronzový had, pohledem na něhož si reptající lid  
na poušti mohl zachránit život, když byli štípáni hady (Nu 21,8-9), 
předobrazem vyvýšeného Ježíše (J 3,14). Také lidé (svévolníci) jsou někdy 

přirovnávání k hadům.
43 Z Jákobových synů je pak k hadovi přirovnán Dan.44 

Celkově v Písmu převládá negativní hodnocení hadů. 
 
Ač to může znít překvapivě, i holubice je symbolem poněkud rozporným. 

Její vrkání někdy připomíná lásku, někdy žal; ve starém Orientu tak byla 

symbolem bohyně plodnosti a lásky (Ištar, Astarté, Afrodita, Venuše), holub 

tmavé barvy byl v Indii považován za posla smrti a jinde byl pro svůj naříkavý 

hlas považován za okřídlenou duši.
45 Podle Novotného symbolizovala holubice 

také manželskou lásku a věrnost, a protože podle starověkého názoru neměla 

holubice žluč, mohla se stát nositelkou všech možných ctností.46 
Ve SZ je holubice jednak symbolem rychlosti (Ž55,7), jednak je k ní 

přirovnávána milá v Písni písní (1,15, 2,14, 5,2, 6,9), jinak je považována  
(v protikladu k hadovi) za nerozumnou: „Efrajim je jako nerozumná 

holubice“ (Oz 7,11). Holubice přinášející olivovou ratolest po potopě (Gn 

8,11) je pak považována za symbol pokoje, v souvislosti s Gn 1,2 také  
za předobraz Ducha svatého. Kromě toho je považována za symbol něhy, 

čistoty a prostoty.47 
 

Zatímco vlk a had jsou obecně považováni za zvířata dravá a 

nebezpečná, beránci a holubice představovali naopak pro svoje vlastnosti 

oblíbená obětní zvířata - zvlášť beránek se nechá vést na porážku tak ochotně 

jako žádné jiné zvíře (zástupnost smrti beránka vidíme výrazně v příbězích  

                                                 
39 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 64 
40 Lurker, Slovník symbolů, s. 143 
41 Friedrich, V, s. 82 
42 Teologický slovník k Novej zmluve tak v souvislosti s Mt 10,16 jednou mluví o lstivosti 

(V, s. 84), jednou o opatrnosti hada (VI, s. 157) 
43 „Mají jedu jako hadi, jsou jak hluchá zmije, když si zacpe uši“ (Ž 58,5, pod. Ž 140,4). 
44 „Hadem na cestě buď Dan, buď na stezce růžkatou zmijí, jež do paty uštkne koně, že 

se jeho jezdec skácí nazpět“ (Gn 49,17). 
45 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 68, Lurker, Slovník symbolů, s. 156 
46 Novotný, s. 214 
47 Von Allmen, s. 69, Friedrich, VI, s. 157 
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o obětování Izáka (Gn 22), o smrti prvorozených v Egyptě (Ex 12) a zvláště 

v písni o Hospodinově služebníku (Iz 53)).48 To vytváří výrazné napětí při 

spojení těchto protikladů do dvojic, zvláště když se v rámci jediného verše 

ocitnou vedle sebe hned dvě takové dvojice. 
 
Z literárních děl ovlivnily interpretaci zvířecích vlastností (i pozdější 

Physiologus – viz níže) indické, židovské a egyptské legendy, Aristotelovy, 
Pliniovy a Herodotovy texty o přírodě,49 VERGILIOVY ZPĚVY ROLNICKÉ

50 
a také bajky jako krátké zábavné a výchovné příběhy s poučením, jejichž 

základem je alegorie.  Z těch nejstarších jsou nejznámější EZOPOVY BAJKY 
pocházející z 6. st. př. n. l., písemně zaznamenané ve 3. st. př. n. l., v nichž 

vystupovala ustálená skupina postav, zvláště zvířata, která přebírala lidské 

vlastnosti a stávala se tak typem, nositelem konkrétního charakteru.
51  

 
1.4.3. Pozdější judaismus a islám 
 

V midraších ESTER RABBA 10,11 (z 5. až 11. stol.) a  TANCHUMA-
TOLDOT 5 (asi z 6. stol.) je situace Izraele mezi národy přirovnána k situaci 

ovcí mezi vlky:  
„Císař Hadrianus řekl rabi Jehošuovi, synu Chananii: „Statečná je ovce stojící mezi 

sedmdesáti vlky (příklad Izraele obklopeného sedmdesáti národy majícími jediný cíl – 
zničit Hospodinův lid). Odkud bere malá ovce tak velkou odvahu a drzost obstát mezi 
sedmdesáti vlky?“ Rabi Jehošua mu odvětil: „Velký je pastýř, který zachraňuje a ostříhá, 

neboť je psáno (Iz 54,17): „Žádná zbraň vyrobená proto tobě se nesetká se zdarem…“ 

Kdyby nebylo velkého Pastýře, který zachraňuje a ostříhá národ Izraele, nebyl by s to 
obstát se vztyčenou hlavou proti smečce divokých a hladových vlků.“ To je zázrak naší 
existence, neboť máme velkého Pastýře, který nás brání a zachraňuje. Není v tom skryta 
žádná agresivní síla či drzost, ale pouhá skutečnost, že Všemohoucí, budiž požehnán, bdí 

(mašgiach) nad svým národem.“
52 

 
Imám IBN AL-QAJJIM (1292-1350) zase ztotožňuje vlky s hříšnými 

tužbami:  
„V hadíthu se objevuje přirovnání, že Šajtán je pro lidi jako vlk. Tak jako když ovce, 

která nemá ochránce, je mezi mnoha vlky, tito jsou velmi rychlí v jejím zraňování; stejně 

tak služebník, který nemá žádnou ochranu od Alláha, jeho vlk (chvilkové vrtochy, tužby 

                                                 
48 Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 28 
49 What is a Bestiary?  
50 Vergilius, Zpěvy rolnické, III, 422-424: „…schovajíc hlavu bázlivě uteče opět, odpola 

nechť se předek, též ohonu končina zadní rozrazily, v kruhu zatočené za sebou vleče lůno“   
51 Ezopovy bajky − O vlku a beranu (s poučením, že „u nepravých a křivdomluvných 

žalobníků rozum a pravda žádného místa nemají“), O muži a hadu („zlému kdo pomoc činí, 

…za své dobré činy zlou odplatu od něho míti bude“) a O vlcích, o ovcích a o psích („Velmi 
škodné jest, když kdo svého ochránce a opatřitele preč vydá“) 

52 Mayer, s. 2 
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atd.) jsou pro něj predátorem… Vždy když je ovečka v blízkosti svého pastevce, je 
bezpečnější před vlky, a kdykoli se od svého pastevce vzdálí, je blíže svému zničení. Je pro 

ni útočištěm, když je blízko svého pastevce, protože vlk vezme osamocenou ovci ze stáda, 

tu, která je od stáda oddělená a je nejdále od pastevce. Základem všeho je, že kdykoli je 
srdce vzdálené od Alláha, škodlivé věci jsou rychlé v přiblížení se k němu a vždy, když je 

blízko Alláha, škodlivé věci se vzdalují.“
53 

 
Podobně jako obraz ovcí mezi vlky, tak i spojení hadích a holubičích 

vlastností se objevuje i v judaismu. V homiletickém midraši k Písni písní ŠIR 
HA-ŠIRIM RABA, který obsahuje výklady palestinských amoraitů a jehož 

redakce pochází pravděpodobně z 6. – 8. století, se ve výkladu k Pís 2,14 píše: 

„Rabi Jehuda b. rabi Simon řekl: „Svatý, budiž požehnán, řekl Izraelcům:  
‘U mne jsou jako holubice, ale u světských národů jsou prohnaní jako 

hadi!’““
54 Vysvětlení můžeme najít v tomtéž textu ve slovech rabiho 

Jochanana:  
„A všech dvanáct kmenů je připodobněno k [divé] zvěři, protože [světské] národy  

s Izraelci bojují a říkají jim: ‘Co pořád máte s tím šabatem a obřízkou?’ Ale Svatý, budiž 

požehnán, Izraelce posiluje a před [světskými] národy je činí podobnými [divé] zvěři, aby je 

podrobili před Svatým, budiž požehnán, i před Izraelem. Ale u Svatého, budiž požehnán, se 

chovají jako naivní holubice a poslouchají Ho.“
55 

Následující text popisuje ohrožení Izraele (holubice) hned ze dvou stran:  
„[Tana] školy r. Izmaela učí: „Čemu se podobali Izraelci v době, když odcházeli  

z Egypta? Holubici prchající před sokolem, která vklouzla do skalní pukliny a narazila tam 
na hnízdícího hada. Chtěla jít dopředu, ale nemohla, protože tam stále hnízdil ten had. 

Vrátit se zpět také nemohla, protože venku stál ten sokol. Co tedy učinila? Začala křičet a 
třepetat křídly, aby ji uslyšel majitel holubníku a přišel ji zachránit. To se podobá Izraelcům 

u [Rákosového] moře.““
56 

 

1.5. Vnitřní skladba 
 
1.5.1. Postavy (role) 
 

Přes výčet čtyř různých zvířat v přirovnáních nabízí Mt 10,16 jen tři role – 
„já“ (ten, kdo posílá), „vy – jako ovce, ale zároveň také jako hadi a holubice“ 

(ti, kteří jsou poslaní) a „oni – jako vlci“ (ti, ke kterým jsou poslaní). Pokud 

verš zasadíme do kontextu Ježíšova vyslání učedníků, lze všechny role 

poměrně snadno obsadit – „já“ je jednoznačně Ježíš, „vy“ jsou oslovení 

učedníci (konkrétně Dvanáct) a „oni“ jsou zástupy lidí, kteří jsou „vysílení a 

skleslí jako ovce bez pastýře“, nebo jinými slovy „ztracené ovce z lidu 

                                                 
53 Ibn al-Qajjim  
54 Šir ha-širim raba 2,14,1  
55 Šir ha-širim raba 2,14,1  
56 Šir ha-širim raba 2,14,2  
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izraelského“. Jenom je poněkud překvapivé, že ti, kteří byli dvakrát přirovnáni 

k ovcím (zástupy, izraelský lid), jsou najednou přirovnáváni k vlkům.  
A otázkou ještě zůstává, zda se Ježíšův výrok vztahoval jen ke Dvanácti a 

příjemcům jejich zvěsti „tehdy a tam“ (izraelskému lidu jako ovcím i vlkům, 

nebo izraelskému lidu jako ovcím a vůdcům lidu jako vlkům, jak asociují Mt 
7,15 a Sk 20,29), nebo zda se nějakým způsobem vztahuje i k jiným dobám, 

okolnostem a osobám. Ale tomu se více budeme věnovat později. 
 
1.5.2. Vztahy 
 

Ve vztahu k učedníkům stojí Ježíš jednoznačně v roli autority, která má 

oprávnění někoho někam posílat s nějakým úkolem, ale zároveň tím vyjadřuje i 

důvěru, že učedníci mohou tento úkol splnit. Konečným příjemcem jeho 

zvěsti, ale také mocných činů, jsou sice zástupy, ty ale on sám nemůže všechny 

osobně obsáhnout. Proto potřebuje pomocníky, prostředníky, kteří se jeho díla 

aktivně účastní a zprostředkují jeho slova i jeho mocné činy konečným 

příjemcům.  
Zdá se tedy, že Ježíšův vztah k zástupům je pouze zprostředkovaný, ale  

z širšího kontextu vidíme, že to tak ve skutečnosti není; jednak jsme viděli 

Ježíšovo hluboké pohnutí nad bídou zástupů, jeho vyučování i mocné činy 
týkající se zástupů, jednak Ježíš po vyslání učedníků nezaložil ruce do klína a 

nečeká, až se učedníci vrátí z cesty a budou mu referovat, co podnikli a jaká 

byla odezva, ale naopak vidíme, že Ježíš pokračuje ve své činnosti – 
z absence zmínky o jejich vyjití a návratu to spíš vypadá, jako by zatím 

vyčkávali učedníci.  
Prostřednická role učedníků předpokládá, že budou mít úzké vztahy na obě 

strany – jak k Ježíši, tak ke konečným příjemcům jeho zvěsti i činů. Pokud 

mají skutečně vyjít do tak nebezpečné situace, jak to naznačuje sousloví „jako 

ovce mezi vlky“, předpokládá to opravdu velmi silnou motivaci. Těžko 

předpokládat, že by to bylo pouhé vědomí povinnosti – to by museli mít asi 

opravdu hodně silný strach z postihu za nesplnění úkolu. Předpokládám, že tam 

musela být zároveň i důvěra, že Ježíš ví, co dělá, když je posílá, že je to úkol, 

který stojí za to, který má smysl a snad i naději na úspěch, a snad i důvěra 

v Boží ochranu v nebezpečných situacích a víra, že tělesnou smrtí ještě vše 
nekončí. A taky jim asi muselo na těch lidech hodně záležet, museli v nich 
vidět ještě něco víc než jen ta nebezpečná zvířata – snad právě ty „taky-ovce“ 
nebo nešťastné zástupy (říkejme tomu třeba solidarita, soucit nebo láska).57  

                                                 
57 „…neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.  Láska nezná strach; dokonalá láska 

strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce“ (1J 5,17-
18). 



 

 27 

Na první pohled by se mohlo zdát, že na rozdíl od aktivního Ježíše (který 

posílá) a aktivních učedníků (kteří jdou, mluví a jednají) bude role zástupů 
pasivní a určitě vstřícná – vždyť mají přijmout dobrou zprávu, uzdravení, 

vysvobození, očištění, život (a to nejen v ryze materiálním, ale zároveň i 

v duchovním smyslu), ale už samo přirovnání k vlkům naznačuje, že takhle 

jednoduché to nebude. Komunikace je vždy obousměrná a ne vždy je dobrý 

úmysl dobře přijat. Jak naznačil již rozbor kontextu, situace se může obrátit 

tak, že ti, kdo měli být aktivní (učedníci), budou nuceni být pasivní − strpět 

negativní aktivitu těch, o kterých se mohli domnívat, že jen pasivně a s radostí 

přijmou to, co jim nabízejí. Pasivní nepřijetí je ale stále ještě ta lepší varianta 

než pronásledování a nenávist, které je taky třeba očekávat. 
 
1.5.3. Významové opozice 
 

Některé významové opozice jsme naznačili již při rozboru kontextu 
(starozákonní a jiné předlohy) – v jediném verši tu stojí vedle sebe (nebo spíš 

proti sobě) obrazy čtyř zvířat, z nichž dvě jsou obecně považovaná za dravá a 

nebezpečná (vlk a had), dvě za bezbranná a ohrožená (ovce a holubice), a to 
seřazena do dvojic, které vytvářejí výrazné napětí – vlk ve dvojici s ovcí, had 

ve dvojici s holubicí, jedna dvojice týkající se vnějších vztahů (mezi lidmi), 
jedna dvojice týkající se vnitřních vztahů (kombinace potřebných vlastností). 
Jsou vůbec takové dvojice možné? A může to vůbec dopadnout jinak než 

špatně? Je možné soužití mezi dvěma tak odlišnými druhy lidí, aniž by jedni 

vyhladili druhé (aby vlci nesežrali všechny bezbranné ovce)? Jsou uvedené 

vlastnosti hadů a holubic skutečně tak protikladné, aby je nebylo možné spojit 

uvnitř jediné osoby? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět postupně při 

rozboru verše po částech. 
 

1.6. Výklad po částech verše 
 
Hle 
 

Slovo „hle“ jako tzv. makrosyntaktický signál slouží v rámci delšího textu 

ke smysluplnému rozčlenění na části tak, abychom se v něm mohli lépe 
orientovat a lépe tak porozumět celku −  upozorní na to, že je třeba soustředit 

pozornost (jako když při rozhovoru šťouchneme do partnera loktem a 
doprovodíme to běžnějším „hele – něco se děje“), začíná něco nového a 

důležitého (v narativu další fáze děje, v promluvě nové důležité téma). To jsme 
viděli i v zařazení verše do jeho kontextu – po úvodu (navázání na předchozí 

kapitoly), vyslání učedníků a praktických radách na cestu (kam jít, jak se na to 
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vybavit, co dělat) a po prvním upozornění, že všechno nemusí jít tak hladce 

(někteří je nepřijmou), přichází nové téma – nebezpečí a způsoby, jak mu čelit. 
 
Já 
 

Pokud by slovo „já“ mělo být jen informací o mluvčím věty, bylo by 

v řečtině podobně jako v češtině zbytečné – tuto informaci vyjadřuje už 

mluvnická osoba pomocí koncovky slovesa (stačilo by pouhé „posílám“). 

Pokud však toto zájmeno ve větě přesto zůstává, je na něm důraz – tak se 
soustředí pozornost na mluvčího a naznačuje nám to, že je důležité, kdo to je;  

to, že je to právě tato konkrétní osoba, tak má pravděpodobně hlubší význam. 
Gramatika sama nám ovšem nenapoví proč a nenapoví nám to ani tento 

izolovaný verš – budeme tedy muset pátrat v širším kontextu. 
 

Ježíš jako pastýř 
Pokud mluvíme o učednících jako o ovcích, nabízí se metafora Ježíše jako pastýře, jako 

toho, kdo má autoritu (vede) i péči o ovce (jak o ty ztracené, tak o ty, které k nim teď 
posílá). I když Matouš sám tuto metaforu (na tomto místě) nerozvíjí, to, že mu není zcela 

cizí, naznačuje její použití v pašijním příběhu jako reflexní citát z proroka Zachariáše 

(13,7): „Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: 

‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda‘“ (Mt 26,31) – a samozřejmě již také 

zmíněný obraz ovcí bez pastýře. 
Ježíšova autorita plyne z pověření Bohem (Otcem); on však toto pověření (a v jistém 

smyslu autoritu) předává učedníkům: „Jako mne poslal Otec, i já posílám vás“ (J 20,21).  
U Matouše je to v misijní promluvě vyjádřeno spíš z druhé strany: „Kdo přijímá vás, 

přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal“ (Mt 10,40). Otázka je, jak 
budou učedníci tuto autoritu uplatňovat a jestli také budou mít důvěru těch, ke kterým 

půjdou. 
U učedníků jako ovcí autorita a péče Pastýře vzbuzuje také dvojí reakci – jednak 

důvěru, jednak poslušnost (ovce jdou tam, kam je vede). Obraz zbitého pastýře a 
rozprchlých ovcí pak ukazuje určitou krizi těchto vztahů – bitý pastýř ztrácí jak svou 

autoritu, tak důvěru ovcí (když neochrání sám sebe, jak může ochránit je?) a ovce se od něj 

rozbíhají. V tu dobu u Ježíše převažuje jiná role, o které budeme mluvit později. Ježíš se 

ovšem ke své roli pastýře zase vrátí – zase je bude předcházet a oni (ony) zas půjdou za ním 
(Mt 26,32).  

Protože ale žádný obraz není dokonalý, musíme pro tuto chvíli odhlédnout od toho, že 
skutečný pastýř neposílá ovce, ale psy (ovce vede). Obraz pastýře zato výstižně vyjadřuje, 

jak je vede – neodhání je od sebe, nikam je nežene, ale sám jde před nimi a volá je 
jménem; tomu odpovídá to, že Ježíš jako první z nich sám na sobě zakusil to, co čeká 
učedníky (odmítnutí, nenávist, bití a smrt). Tím už se ale přibližujeme dalšímu vyjádření: 

 
Ježíš jako ovce  
(„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky.“)  
Ježíš neposílá učedníky do něčeho, co by sám neznal – on není (jen) někdo vzdálený, 

z jiného světa, kdo neví, jaké je to být člověkem (ovcí), ale sám na vlastním těle zakusil to, 
co mají zakusit jeho učedníci; nedává jim jen příkaz, ale také příklad: „...jako ovce před 
střihači zůstal němý, ústa neotevřel“ (Iz 53,7, 1Pt 2,21-23). A tento obraz nás vede ještě 

k dalšímu: 
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Ježíš jako beránek  
(viz Lk 10,3:  „Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky“ – B21) 
Izajáš přirovnává Služebníka (kterého můžeme chápat jako obraz Ježíše) nejen k ovci, 

ale také k beránkovi: „…jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači 

zůstal němý, ústa neotevřel“ (Iz 53,7). Je to podobné, ale není to totéž. Beránek tady 

vyjadřuje zástupnost oběti. „On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, 

ale za hříchy celého světa“ (1J 2,2; podobně J 1,29). Na rozdíl od všech těch 
skutečných beránků však Ježíš dává svůj život jako výkupné zcela dobrovolně,  
z lásky: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele“ (J 15,13). 
Zde se stýká jeho role Beránka i Pastýře: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí 
svůj život za ovce“ (J 10,11). V době, kdy Ježíš zdánlivě selhal v roli Pastýře (jenom 
zdánlivě, protože i tímto způsobem je vedl – předcházel), převažovala u něj právě 
role Beránka. I tady v něm můžeme vidět příklad – ne snad v tom, že bychom mohli 

být smírčí obětí (v tom je jeho role jedinečná), ale v tom, že i my bychom měli být 

ochotni položit život za své bratry (1J 3,16). 
 

Posílám 
 

Sloveso „posílat“ (apostellein) vždy klade do popředí autoritu a vůli toho, 

kdo posílá, osoba posla (vyslance) ustupuje do pozadí, posel jen vyřizuje vůli 

toho, kdo ho posílá, jehož svrchované vůli nelze odolat, mluví jeho jménem. 

Božími posly nebyli jen apoštolové (apostoloj = vyslaný, posel),58 ale také 

proroci a kněží (Ag 1,13, Mal 2,7) a také andělé (J@LN, aggeloj = posel i 
anděl).59 Posel je představitelem toho, kdo ho pověřil, zastupuje jeho osobu i 

práva. Apoštolové kromě pověření dostali i zplnomocnění, měli nejenom 

zvěstovat blížící se Boží království, ale podobně jako Ježíš konat i mocné činy 

jako znamení tohoto přicházejícího království.
60  

Způsob, jakým je posel přijat, prozrazuje mnoho o osobní náklonnosti 

k tomu, kdo posla posílá. Odmítnutí posla znamená odmítnutí toho, kdo ho 

poslal, přijetí posla přijetí toho, kdo ho poslal (viz Mt 10,40).
61 

 
Vás 
 

„Vás“ znamenalo „tehdy a tam“, v kontextu desáté kapitoly Matoušova 

evangelia, jednoznačně Dvanáct učedníků, kteří jsou tam nazváni přímo 

apoštoly. To oni tenkrát dostali zmocnění
62 i pověření,63 ale také omezení 

jejich služby.
64 Platilo ale toto vše opravdu jen pro ně „tehdy a tam“?  

                                                 
58 Novotný, s. 34 
59 Novotný, s. 27 
60 Novotný, s. 34, 685-686 
61 Von Allmen, s. 202 
62 „…dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc 

a každou chorobu“ (Mt 10,1). 
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Co se týče omezení na izraelský národ (nebo spíš území Galileje), tam 

už víme, že to bylo omezení dočasné, jen do Kristova vzkříšení – a pak 
dostali učedníci úkol jít ke všem národům (Mt 28,19). Co se týče 

zmocnění, tam už je to sporné – i když možná i dnes občas zažíváme 
nějaké zázraky (uzdravení), určitě to není v míře, o které mluví 

novozákonní spisy; ale víme, komu je dána veškerá moc na nebi i na zemi 

(Mt 28,18).  
A co se týče pověření? I tam nám závěr Matoušova evangelia napovídá, 

že úkol zvěstovat Boží království se týká i ostatních učedníků (Mt 28,20). 

Možná nám to napovídá i Mt 10, kde se slovo „apoštolové“ vyskytuje jen 

jednou (v. 10,2), v první části se ještě mluví o dvanácti (v. 1-2 a 5), ale  
od v. 7 už se vůbec nějaké přesné vymezení adresátů neobjevuje – jen 
„vy“ (kteří posloucháte) nebo „kdo“ (oj) nebo „každý, kdo“ (paj ostij) 
něco udělá. Ne každý bude misionář, ne každý bude farář, ale jistě  
od každého se očekává, že bude svědkem – vždyť i kolem nás je stále ještě 
hojná žeň a plno ovcí bez pastýře. A ani není nutné vydat se na dalekou 

misijní cestu – vždyť Ježíš posílal některé svědky k nim domů (Mk 5,19) a 
i sami apoštolové po Ježíšově vzkříšení začali od svého domova – 
Jeruzaléma (Sk 1,8). 

 
Jako ovce mezi vlky 
 

Přestože se toto přirovnání týká v první řadě situace, do které jsou učedníci 

posláni, tato situace vyplývá z napětí mezi dvěma skupinami lidí, a proto začnu 

u vymezení těchto skupin. 
Na první pohled se zdá, že „ovce“ a „vlci“ představují dva odlišné typy lidí, 

a dokonce že je těch typů ještě víc – a jde o to, čím se vlastně tyto skupiny 

navzájem liší.  
Na Ezopovu bajku o ovcích, vlcích a psech v dnešní době navazuje úvaha 

vietnamského veterána:  
„„Většina lidí v naší společnosti jsou ovce. Jsou to milá, slušná, produktivní stvoření, 

která se mohou navzájem zranit jen nedopatřením. … Pak jsou tady vlci … a vlci loví ovce 

bez jakéhokoli slitování. … V tomto světě existují zlí lidé, kteří jsou schopni páchat zlo.  
Ve chvíli, kdy na to zapomenete, nebo začnete předstírat, že to tak není, se stáváte ovcí. … 

A pak jsou tu psi … a já jsem pes. Jsem tu proto, abych chránil stádo a odháněl vlky. … 

Ten, kdo není schopen násilí, je ovce, normální, produktivní občan. Ten, kdo je schopen 

násilí bez jakéhokoli ohledu na ostatní, je vlk, z definice agresívní sociopat. Ale co když 
jste schopni násilí, a přesto cítíte hluboký respekt a ohled ke svým spoluobčanům? Pak jste 

                                                                                                                                 
63

„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.  Nemocné uzdravujte, mrtvé 

probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, 

zadarmo dejte“ (Mt 10,7-8). 
64 „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke 

ztraceným ovcím z lidu izraelského“ (Mt 10,5b-6). 
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pes… Ovce většinou nemají psy moc rády. Vypadají příliš jako vlci. Mají zuby a jsou 
schopni násilí. Rozdíl je ovšem v tom, že pes nesmí, nemůže a nikdy neublíží stádu.“

65  
To je pohled psychologický a sociologický, který třídí lidi podle jejich 

přirozených vlastností, sklonů a vnějších projevů (dominance/submise, míra 

agresivity apod.) – a navíc pohled velmi zjednodušující, schematizující, který 

předpokládá, že jen někteří lidé jsou schopni zla a násilí; ve skutečnosti se však 

vlastnosti každého člověka nacházejí někde na škále od jednoho extrému  
do druhého.  

V misijní promluvě se Ježíš obejde i bez psů (i když tam taky má ty 

„záchranáře“) a vystačí si (co se týče lidí) s obrazem ovcí a vlků – jen se  
na první pohled může zdát, že má určitý zmatek v tom, kdo jsou vlci a kdo jsou 
ovce. Ale možná to souvisí spíš s tím, že ta hranice mezi ovcemi a vlky je 
určitým způsobem prostupná, takže ovce se mohou stát vlky a vlci ovcemi 
(nebo se také mohou za ovce vydávat – Mt 7,15). 

Psycholog, sociolog a filozof ERICH FROMM (1900-1980), pocházející 

z religiózní židovské rodiny, kombinuje pohled psychologický, sociologický a 
teologický.   

Ve své knize LIDSKÉ SRDCE si rovněž všímá toho, že většina lidí se 

podobá ovcím – dají se „snadno přimět k tomu, aby dělali, co se jim říká, a to 

dokonce i tehdy, když jim to samotným škodí, …jsou ochotni podrobit svou 

vůli komukoli, jen když mluví dost výhružně anebo dost sladce, aby je to 
přivedlo do varu“

66 – a menšina lidí se podobá vlkům – to jsou lidé krutí, 

sadističtí a bezohlední, vrahové, jako byli Stalin nebo Hitler (to jsou ty dva 
přirozené, „psychologické“ typy); ti druzí ale dokážou ty první ovlivnit tak, že 

se sami chovají jako vlci – homo homini lupus. „Vlci chtějí zabíjet, ovce 

chtějí následovat. Proto vlci přimějí ovce, aby zabíjely, a ovce se přizpůsobí ne 

proto, že by se jim to líbilo, ale proto, že chtějí následovat…“
67 Pak je ale 

otázka, zda i ty „ovce“ nejsou spíš „vlci v rouše beránčím“, jimž pouze 

zábrany brání, aby si počínali jako zvířata. 
Fromm se v protikladu ke křesťanskému pojetí (tak, jak je chápe – podle něj 

považuje člověka za zcela zkaženého) přiklání spíše ke starozákonnímu pojetí, 

že člověk má schopnost k dobru i ke zlu a že musí volit mezi dobrem a zlem, 
vybrat si mezi požehnáním a prokletím, životem a smrtí. „Dokonce ani Bůh se 

do té jeho volby nevměšuje, pomáhá mu jen tím, že sesílá své posly, proroky, 
aby učili normám vedoucím k uskutečňování dobra, aby identifikovali zlo a 
aby varovali a protestovali.“

68 Jsou-li oba sklony v rovnováze, má člověk 

schopnost svobodné volby. Ovšem páchá-li člověk zlo, stává se stále horším a 
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horším, až se zatvrdí do té míry, že se už nemůže ani kát. A tady Fromm 

člověka opouští: „Nesmíme se spoléhat na to, že nás někdo zachrání, ale 

musíme si být vědomi faktu, že chybné volby nás činí neschopnými 

zachránit se sami.“
69  

Bůh však jde ještě dál – i když se ztracené ovce staly vlky (jak to naznačuje 

Mt 9,36 a 10,6.16), Bůh jim posílá Pastýře/Beránka a jiné ovce (pastýře?), aby 
se vlci znovu mohli stát ovcemi, které nebudou následovat hlas vlků, ale svého 

Pastýře. To se ale nebude všem vlkům líbit, a proto ovcím-„záchranářům“ 

(ovcím, které byly také ztraceny, ale jsou nalezeny) hrozí nebezpečí (to je ta 
situace ovcí mezi vlky). Pokud by ale tyto ovce nebyly ochotny toto riziko 
podstoupit, ovce-„vlci“ zůstanou nadále vlky.  

Toto pojetí, snad mohu říct teologický pohled, podle mého názoru může 

vysvětlit střídání obrazů v průběhu celé misijní promluvy a vztahy mezi 
použitými obrazy: Z jednoho hlediska celý Hospodinův lid jsou jeho ovce  
(Ž 100,3). Z druhého hlediska jsou ovce ti, kdo slyší hlas dobrého pastýře a 

jdou za ním (J 10,3.27). Ti, kdo ho nenásledují, jsou ztracené ovce, které se 
vystavují vlivu vlka (J 10,12) i jiných vlků (Ez 22,27, So 3,3). Mají-li přežít 

mezi dravými vlky, zdá se, že jim nezbývá nic jiného, než se jim přizpůsobit a 
stát se také vlky. Jak správně říká Fromm, sami se zachránit nemohou – a jejich 
zachránce, Pastýř a Beránek, který za ně položí život, aby je zachránil  
(J 10,11), nestačí všechnu žeň sklidit sám.  

Ještě je tu ale šance, že jiné ovce, které už byly nalezeny a zachráněny, 

pocítí solidaritu se svými ztracenými sestrami a v následování Beránka budou 

podobně jako žena vrhající se do ohně nebo do vody pro své ohrožené dítě 

ochotny nasadit vlastní život a riskovat i to, že budou roztrhány.  
To, že jsou adresáti zvěsti o blížícím se Božím království dvakrát nazváni 

ovcemi a jednou vlky (Mt 9,36, 10,6.16), má tedy podle mne hluboký význam 

– to vlčí v nich je to cizí, nepřátelské, ohrožující, čemu se nemáme 

přizpůsobovat a čeho se máme varovat, to ovčí, které přece jenom převládá (!), 
nám ukazuje naši sounáležitost, to, co máme společné, to, že patříme k sobě a 
jsme si podobní víc, než se na první pohled může zdát – a zároveň i to, co nám 

ukazuje naši společnou potřebu Pastýře. 
Při tomto vědomí sounáležitosti musí však mít ovce-„záchranáři“ zároveň 

na paměti i tu odlišnost, kterou Mt 10,16 právě zdůrazňuje – jste posláni jako 
ovce mezi vlky.  

Pokud jako ovce, pak ne jako vlci, ta odlišnost musí být patrná. Přestože 

jsou si učedníci s těmi, ke kterým jsou poslaní, něčím blízcí, v jejich jednání 
musí být vidět, že nenásledují vlky, ale Beránka (když trochu předběhnu, řeknu 

to slovy Mt 10,16: Buďte ryzí) – jak obecně: „Dal jsem vám příklad, abyste 
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i vy jednali, jako jsem jednal já“ (J 13,15), tak i v utrpení: „Ale budete-li 
trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem . K tomu 
jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak 

příklad, abyste šli v jeho šlépějích“ (1Pt 2,20b-21).  
Ten poslední verš nám už zase připomíná, že učedníci mají jít jako ovce 

mezi vlky. Přitom je třeba mít na paměti, že vlci představují pro ovce ohrožení. 

Ne proto, aby se ovce vyděsily a utekly, ale aby se na nebezpečí připravily 
(když opět trochu předběhnu, řeknu to slovy Mt 10,16: Buďte prozíraví) a 
zůstaly ryzí i v situaci nebezpečí. 

Asi každého napadne jako první to, co jsem formulovala už v úvodu – že 

vlci ohrožují život ovcí. Copak nějaké kousance, ty snad přebolí a zahojí se, ale 

život už ovci nikdo nevrátí. A přece – nevrátí? Ježíš v druhé části misijní řeči 

své učedníky varuje, ale také povzbuzuje: „Kdo nalezne svůj život, ztratí 

jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Mt 10,39); „A nebojte se 
těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může  i 
duši i tělo zahubit v pekle“ (Mt 10,28).  

Mohou nám snad i takhle ublížit vlci? Ano – ale jedině s naším 

vlastním přispěním, pokud se necháme vlky zastrašit (jako ti zbabělci, 
kteří najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra – Zj 21,8) – nebo pokud 
se jim přizpůsobíme, přestaneme následovat Beránka  a staneme se také 

vlky – a to jen ten druhý, vlastně ještě horší druh ohrožení, který ale 

není tak nápadný a na první pohled vůbec nemusí vypadat nebezpečně . 
Ale zase na druhou stranu – pokud máme mezi vlky žít, pokud máme 

dokonce nějaký úkol vůči nim, určitá míra přizpůsobení je nutná − „Kdo 
chce s vlky žíti, musí s nimi výti.“ To teď nemyslím v tom negativním 

smyslu, jak se to běžně používá, ale ve významu, že je třeba mluvit společnou 

řečí, abychom si rozuměli a měli šanci se domluvit – a těžko předpokládat, že 

vlci mají důvod učit se tu ovčí. O tom budu mluvit ještě později, teď chci jen 

zdůraznit, že slovy „výt s vlky“ určitě nemyslím také kousat, trhat a žrát. 
 
Proto (tedy) 
 

Slovo „proto“ nebo „tedy“ má v tomto verši také důležitou funkci – tato 
spojka nám ukazuje, že mezi těmito dvěma větami je poměr důsledkový, tedy 
že druhé sdělení je důsledkem toho prvního. „Posílám vás do cizího, možná 

nepřátelského prostředí, jako ovce mezi vlky, a proto je třeba, abyste se na to 

důkladně připravili.“ Něco malinko už jsem naznačila, když jsem zdůraznila, 

že máme jít jako ovce mezi vlky. Způsob přípravy – tedy zbytek tohoto verše – 
se nám může zdát možná podivný, možná málo účinný (Skutečně to pomůže? 

Nebylo by lepší radši nikam nechodit?), ale je to příkaz (nebo doporučení) 
samotného Ježíše, a tak určitě stojí zato se podívat, co tím vlastně myslel.   
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Buďte (stávejte se) 
 

Řecké slovo ginesqe má tu zvláštnost, že se dá přeložit dvěma způsoby, což 

běžný překlad nemůže vystihnout, ale vystihl to třeba překlad Miloše Pavlíka 
(viz výše). Oba tyto významy tady mohou mít svůj smysl. 

„Buďte“ je statické. Ať už to znamená konečný cíl naší snahy, kterého 

máme dosáhnout, nebo to znamená „vždy, stále buďte“, je to něco trvalého, 

neměnného, vždy platného. 
„Stávejte se“ je dynamické, vyjadřuje to změnu, vývoj. Možná je to 

dokonce realističtější, počítá to s tím, že nejsme dokonalí, teprve o dokonalost 

usilujeme. Počítá to s lidskou slabostí a selháváním, ale stále to staví před oči 

konečný cíl. Je v tom stálý pohyb a stálé úsilí: „A nepřizpůsobujte se tomuto 

věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, 
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Ř 12,2). 
 
Prozíraví jako hadi 
 

Toto přirovnání by mohlo svádět k tomu, abychom se soustředili na obraz 

hada a přemýšleli, čemu všemu bychom se od něj mohli naučit, důraz je tady 
ale spíš na slově „prozíraví“ – „jako hadi“ je rozvíjející větný člen, který 

bychom mohli snad i vynechat nebo nahradit, aniž by se podstatně změnil 

význam; my bychom asi spíš řekli „chytří jako lišky“ (a přitom je prý liška  
na rozdíl od jiných zvířat spíš opatrná než chytrá)

70 nebo třeba delfíni. 
Prozíravost je sama o sobě vlastnost jednoznačně pozitivní, ke které nás 

vybízí Boží slovo i jinde (Mt 7,24-27, 24,45, 25,1-13, Lk 16,8). Jak naznačuje 

odvození tohoto slova (pro-zírat), souvisí to s před-vídavostí, s pohledem 
dopředu (možná i skrz), s plánováním. Hadí prozíravost (opatrnost) je 
především v tom, že had v nebezpečí hledá způsoby, jak reagovat, aby si 
zachoval život (jestli má utéct nebo možná radši zaútočit). To tady ale Ježíš 

určitě nemá na mysli, protože předpokládá, že učedníci půjdou i  
do nebezpečné situace, že neutečou předem ani nebudou útočit (i když se říká, 

že „nejlepší obrana je útok“). Kdyby šlo v první řadě o záchranu života, bylo 
by lepší nikam nechodit, ale Ježíš zřejmě předpokládá, že budou spíš hledat 
způsoby, jak (i v nebezpečné situaci) splnit úkol − nejen jak reagovat, ale také 

jak některým věcem před-cházet a některé věci předem plánovat.  
Lidská prozíravost předpokládá užití rozumu, aby se dosáhlo určitého 

cíle. Hodnocení tohoto cíle i použitých prostředků ale už není obsaženo přímo 

v tomto slově; je to schopnost, která se dá využít k dobrému, ale taky zneužít, a 
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proto lze říct i o hadovi v Edenu, že byl fronimwtatoj – nejchytřejší, 
nejprozíravější ze vší polní zvěře (Gn 3,1). To, jak tuto prozíravost použil, ale 
určitě Ježíš neměl na mysli, když doporučoval svým učedníkům, aby byli 

fronimoi. 
Záleží totiž i na cíli a prostředcích. Cílem hada v Gn bylo přesvědčit 

Adama a Evu, aby nedůvěřovali Bohu a neposlechli ho – a k tomu neváhal 

použít i podvod, lest, a proto některé překlady překládají „nejlstivější“. 
Lstivost totiž není totéž co chytrost, rozumnost, prozíravost (viz výše překlad) 
– je to rozum, Boží dar, zneužitý ke špatným cílům a využívající nepovolené 

prostředky.  
Co tedy konkrétně může znamenat „buďte prozíraví“? 
Hledat společnou řeč, jak jsem to výše vyjádřila slovy „Kdo chce s vlky 

žíti, musí s nimi výti“ – hledat způsoby, jak tlumočit evangelium jazykem a 
obrazy srozumitelnými dnešnímu člověku, případně člověku jiné kultury. 

Takhle např. Bruce Olson vysvětloval indiánům z kmene Motilonů evangelium 

pomocí obrazů založených na jejich životních zkušenostech: 
„„Víte, že po lovu divokých kanců náčelník vyřízne kus kůže zvířete a přetáhne si ho 

přes hlavu, aby si zakryl uši a zlý duch džungle do něho nemohl?“ zeptal jsem se jich. 
Přikývli a pozorně poslouchali. 
„Ježíš byl zavražděn,“ vysvětloval jsem. Ale tak, jako se přetahuje kůže přes 

náčelníkovu hlavu, aby mu přikryla uši – tak můžete Ježíšovu krev přetáhnout přes svoje 
nepravosti, aby je Bůh neviděl.““

71 
Být připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, 

kterou máte, ale s tichostí a uctivostí (1Pt 3,15-16), přemýšlet, jak lidem sdělit 

nepříjemnou pravdu tak, aby je zbytečně nezraňovala, říkat pravdu s láskou, 
být vytrvalí v lásce, vynalézaví v hledání způsobů, jak lidem Boží lásku 

prokázat.  
„Nedráždit kobru holou nohou.“ Nevnucovat lidem to, co nechtějí slyšet, 

nedávat psům, co je svaté, a neházet perly před svině, nebo je nohama 

zašlapou, otočí se a roztrhají vás (Mt 7,6); když vás nepřijmou v některém 

domě nebo městě, jít dál (Mt 10,14), když vás budou pronásledovat v jednom 
městě, utéct do jiného (Mt 10,23). A přitom stále pokračovat v plnění úkolu. 

Situaci nikdy nemáme plně pod kontrolou, a i kdybychom jednali 
sebeprozíravěji, pokud přitom zůstaneme ryzí, stejně nemáme jistotu, jak to 
nakonec dopadne. A to jak s ovcemi, tak s vlky. A přesto stojí zato to nevzdat 

předem. 
To vše dělal i Ježíš. Kolikrát odpovídal v podobenství, aby „potrefená husa“ 

pochopila, ale nemohla ho chytit za slovo. Kolikrát zmizel, když mu hořela 

půda pod nohama − ale zase se vracel, aby mohl sdělit vše, co bylo třeba, 
dokud nepřišla jeho hodina. Nic (ani opatrnost) ho neodradilo od toho, aby 
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dokončil svěřený úkol; i když si přál, aby ho minul jeho kalich, a kdyby chtěl, 

mohl se mu vyhnout, stejně nakonec zvítězilo jeho: „Buď vůle tvá.“  
 
A 
 

Prozíravost, chytrost sama o sobě nestačí. Už jsme viděli, že se dá se použít 

k dobrému, ale také zneužít, buď aby se člověk vyhnul splnění úkolu, nebo aby 
k jeho splnění použil nepřípustné prostředky. Jak bylo řečeno, záleží také na 
cíli a prostředcích. A proto je tu „a“ – něco důležitého je ještě třeba dodat. 
 
Ryzí jako holubice 
 

Podobně jako v předešlém přirovnání i tady je důraz na slově ryzí.  
Pokud bychom tuto vlastnost vyjádřili slovem „bezelstní“, mohlo by se 

zdát, že je to jen protiklad hadí lstivosti, jako by hadí chytrost byla 

ztotožněna se lstivostí, jak by k tomu mohlo svádět spojení s hadem v Edenu. 
Jako by bylo řečeno: „Buďte chytří, ale ne lstiví.“ A to také skutečně platí, ale 
možná jde ještě o víc. 

 Pokud bychom tuto vlastnost vyjádřili slovy „prostí“ nebo „prostoduší“, 

riskovali bychom nedorozumění, jako by toto slovo vyjadřovalo protiklad 
chytrosti – hloupost (jako ta nerozumná holubice − Oz 7,11). Ale spojovat 
hloupost s chytrostí („Buďte chytří (rozumní) jako hadi a naivní (nerozumní) 
jako holubice“), to už vůbec nedává smysl. 

Možná ale „ryzí jako holubice“ vyjadřuje něco jiného: holubice se chová 

vždycky jako holubice, nikdy jako jestřáb, podobně jako (skutečná) ovce se 

chová vždycky jako ovce a nikdy jako vlk. Lidé se ale chovají někdy jako ovce 

a někdy jako vlci, jejich myšlenky, slova a činy nejsou ve vzájemném souladu 
a zároveň někdy nejsou v souladu s Bohem. 

Podle Novotného dokonce obrat „sprostní jako holubice“ snad navazuje  
na bezvadnost zvířete vhodného k oběti;

72 ale přestože ovce i holubice 

(holoubata) jsou zvířata, která se používala k obětem, zde bude zřejmě v první 

řadě vztah k Ř 12,1: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste 

sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše 

pravá bohoslužba.“ 
Možná chtěl Ježíš vyjádřit právě toto: I když budete chytří, rozumní a 

prozíraví jako ostatní lidé, nepřizpůsobujte se jim ve všem.73 Rozum sám  
o sobě by vám někdy mohl velet věci, které byste dělat neměli – třeba že 
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v určité situaci by bylo rozumnější utéct nebo bojovat, mlčet, abyste si někoho 

nerozhněvali, nebo třeba zalhat, abyste se zachránili, zapřít (Mt 10,33), dělat 

to, co ostatní, abyste je nedráždili tím, že se lišíte (1Pt 4,4). Ne všechno z toho 
je lstivost, ale nic z toho není ryzost. 

My bychom možná použili jiné přirovnání − ryzí jako zlato (původní 

význam slova ryzí také odpovídá načervenalé barvě ryzího zlata).74 Zlato je 
ryzí, když je to čisté zlato, bez nejrůznějších nečistot a příměsí, jak to výstižně 

vyjadřuje původní význam slova akeraioj, tedy nesmíšený.  
Je to trošku jako to indiánské vyprávění o dvou vlcích v našem nitru 

(dobrém a zlém),75 ale v naší souvislosti by bylo vhodnější mluvit o vlku a 

ovci. Tedy pokud jste ovce, tak máte být opravdu ovce, a ne trochu ovce a 
trochu vlci nebo někdy ovce a někdy vlci – podle okolností, „kam vítr, tam 

plášť“, třeba proto, abyste si vlky nepohněvali a usnadnili jste si soužití s nimi. 
Ovce se prostě musí lišit od vlků – „abyste byli bezúhonní a ryzí (amemptoi 
kai akeraioi − vložila VČ), Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení 

pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Fp 

2,15). 
Podle výše uvedeného obrazu – můžete s nimi výt (jinak byste se s nimi asi 

nedomluvili), ale ne kousat, trhat a žrát.
76 I když jsme totiž ovce, někde 

uvnitř stále číhá vlk a probíhá souboj mezi ovcí a vlkem („Touhy lidské 

přirozenosti (těla) směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim“ − 

Ga 5,17a), ale ovce by v tomto boji měla vítězit („Chci říci: Žijte z moci 

Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost 
(tělo)“ – Ga 5,16).  

Boží Duch, Duch svatý, „Duch vašeho Otce“ však učedníkům pomáhá i 

jinak: 
To on dodává odvahu a zmocňuje ke službě.

77 
To on naplňuje srdce láskou, která zahání strach.78  
To on dává pravé slovo v pravý čas.79 

                                                 
74 „Ryzí“ 
75 Dva vlci v nás  
76 „Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem 

nezahubili“ (Ga 5,15). 
77 „„Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a 

odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze 
jméno svého svatého služebníka Ježíše.“ Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli 
shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží“ (Sk 

4,29-31). 
78 „Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se 

bojí, nedošel dokonalosti v lásce“ (1 J 4,18). „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha 

svatého, který nám byl dán“ (Ř 4,5). 
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Možná to nebude náhoda, že je u Matouše ryzost připsána právě holubici 
jako symbolu Ducha svatého, který učedníky uschopňuje právě k tomu, aby 
mohli být ryzí i v cizím a nepřátelském prostředí. 

 
A jak tedy spojit prozíravost hada a ryzost holubice? 
Novotný u slova akeraioj uvádí také významy „nepoškozený, nezkažený, 

nedotčený ve zlém, bezelstný, nepřípustný zlému“. Pak následující verše 
výstižně vyjadřují spojení moudrosti a ryzosti:  

Ř 16,19 – ČEP: „...přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu“; řec.: 
akeraiouj de eij to kakon; Žilka: nedotčeni ve zlém; B21: nevinní, pokud jde o zlo 

 1K 14,20 − „Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako 
nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.“ 
Možná by se dalo říct: Používejte rozum (jako Boží dar, který je společný 

ovcím i vlkům), ale rozlišujte mezi moudrostí tohoto světa a moudrostí Ducha 
(1K 1-2, Jk 3). Buďte prozíraví jako obyvatelé tohoto světa, i když jste v něm 

cizinci (1Pt 2,11), a zároveň ryzí jako občané nebeského království, i když 

ještě nejste v nebi (Fp 3,20).  
Rozum sám o sobě nestačí, potřebujete Boží bázeň, abyste byli skutečně 

moudří a prozíraví („Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou 

prozíraví všichni, kdo tak činí“ - Ž 111,10), a Ducha, abyste byli ryzí (ovce, a 

ne vlci, dobří, ne zlí), aby váš vnitřní člověk mohl být v souladu s vaším 

vnějším člověkem, aby mohlo být v souladu vaše vnitřní přesvědčení, slova a 

skutky, abyste mohli být v souladu s Bohem a (pokud je to na vás) i s lidmi, 
abyste mohli vítězit nad svými přirozenými sklony (Ga 5,19-24), včetně 

přirozeného hněvu a strachu (Sk 4,29-31), abyste nespoléhali na sebe a na svou 
chytrost, ale na Boží pomoc (Mt 10,19-20, Ř 8,26-27)), péči (Mt 10,29-31) a 
útěchu (Ř 8,28-39).   

 
Mírná ovce, pokojná holubice – zdá se nepochopitelné, že by proti nim 

mohl někdo něco mít – a přece, jak odpor vůči Bohu souvisí s odporem vůči 
těm, kdo mu patří a kdo se mu podobají, jak se stále znovu a znovu ukazuje, že 

svět skutečně nenávidí a hubí ty, kdo mu přinášejí Boží zvěst!  
I Zarathustra si cení hada pro jeho chytrost, ale místo holubice si volí za 

„své“ zvíře orla – symbol hrdosti,80 nebo, jak říká jinde, „nejpyšnější zvíře a 

nejchytřejší zvíře“.81 
To, co považuje za ovčí slabost, ho dráždí podobně jako kouzelníka: 
  
                                                                                                                                 
79 „A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám 

bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce“ (Mt 

10,19-20). 
80 Nietzsche, s. 35 
81 Nietzsche, s. 242 
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„…boha v člověku rozsápat, 
v člověku rozsápat ovci 
a při tom se smát – 
 
Toť, toť tvoje blaženství…“

82 
 

A přece – co je větší slabost a co je větší síla: dělat jen to, co chci sám, 

prosazovat jen svoje zájmy – nebo naopak dělat to, co se líbí Bohu a prospívá 

bližním a sebe sama přemáhat, třeba až k sebeobětování? 
„Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá“ (Př 25,28). 
„Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu 

zachce“ (Ř 6,12). 
„Ústa hlupáků odhalují jejich srdce, srdce moudrých ovládá jejich ústa“ (Sír 

21,26).       
„…kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Př 16,32). 

Zarathustrovu rozpornost a rozervanost naznačuje i závěr knihy, kdy 
k němu přicházejí lev – symbol síly a moci (který v Písmu zobrazuje 

Ježíše i satana) a holubice – symbol něhy a pokoje (který v Písmu 
zobrazuje Ducha svatého). Kterému ze lvů dá nakonec přednost?     

 
Ano, Ježíš vskutku věděl, proč učedníkům říká: „Mějte se na pozoru před 

lidmi“ (Mt 10,17) a proč potřebují slyšet: „…nedělejte si starosti“ (Mt 

10,19) a „Nebojte se“ (Mt 10,26.28.31). 
 
„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy prozíraví jako 

hadi a ryzí jako holubice.“ 
 

                                                 
82 Nietzsche, s. 270 
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2. Dějiny výkladu 
 

2.1. Úvod 
 

TONY LANE ve své knize DĚJINY KŘESŤANSKÉHO MYŠLENÍ připomíná 

myšlenku Karla Bartha, že správný postoj k našim teologickým předkům je 
shrnut v pátém přikázání: „Cti svého otce i matku“ (Ex 20,12). Tento příkaz je 
závazný i pro děti, které již nežijí doma, ale to neznamená, že dospělé děti 

musí své rodiče ve všem poslouchat. Někdy mohou nastat chvíle, kdy je třeba 

říct: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi“ (Sk 5,29). Tak i učení minulosti je 

třeba prověřovat ne našimi předsudky nebo použitelností pro dnešní situaci 

(pro kterou nebylo napsáno), ale Písmem.
83  

Následující přehled si nečiní nárok na úplnost, neboť je omezen jak 
vymezeným časem, tak mými jazykovými dovednostmi a dostupností pramenů. 
Snad bude moci i tak alespoň částečně přispět k lepšímu porozumění 

vymezeného tématu. 

 
2.2. Raně křesťanské texty – apokryfy a apoštolští otcové  
 

V apokryfním TOMÁŠOVĚ EVANGELIU, sbírce výroků připisovaných 

„živému Ježíši“ pocházející zřejmě z první poloviny druhého století,
84 se 

v logiu 39 nachází výrok velmi podobný Mt 10,16b, ale zasazený do zcela 

jiného kontextu – připojený k paralele k Mt 23,13 a Lk 11,52 (tato část logia, 
společná Matoušovi, Lukášovi i Tomášovi, se tedy zřejmě vztahuje k prameni 
Q, druhá část je společná jen Tomášovi a Matoušovi).  

Celé logion 39 zní: „Ježíš řekl: Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, 

skryli je, nevešli dovnitř, a ty, kteří chtějí dovnitř vejít, nenechali. Vy ale 

buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ Opatrnost a 

bezelstnost se tedy v tomto kontextu nevztahuje k tématu misie, ale spíše 

k tématu vztahu k autoritám (pastýřům) a jejich učení; podle Pokorného toto 
logion polemiku proti farizeům vyjímá z původní souvislosti a chápe ji jako 

útok proti jakékoli vnější autoritě vůbec, konkrétně nejspíš jako útok proti 

organizované církvi.
85 

 
                                                 
83 Lane, s. 5 
84 Dus, Pokorný, s. 80 
85 Dus, Pokorný, s. 115 
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Apokryfní SKUTKY ONDŘEJE A MATOUŠE (Ve městě lidojedů) jsou 

ilustrací Ježíšových slov (paralela Mt 10,16a), která Matouš připomíná 

Ondřejovi, jenž ho na Ježíšovu výzvu a s jeho pomocí přišel vyvést z vězení, 

kde čeká na smrt: „Neslyšel jsi Pána říkajícího: Já vás pošlu jako ovce mezi 

vlky?“ Ježíš předem připraví Ondřeje na utrpení, které ho ve městě čeká, 

připomene přitom svoje vlastní utrpení a zároveň uvede (kromě vyvedení 

Matouše z vězení) i další důvod, proč tam Ondřeje posílá, i když tam bude 

ohrožen: „…neboť v tom městě jsou ti, kteří jsou předurčeni uvěřit.“
86 

  
Výrok velmi podobný Mt 10,16b se nachází také v listu IGNÁCE 

Z ANTIOCHIE (antiochijského biskupa žijícího asi v letech 50-107 a 
umučeného v Římě) biskupovi smyrnenské církve POLYKARPOVI; je zasazený 

do podobného kontextu jako u Tomáše – do kontextu týkajícího se učení 
(tentokrát ne jiných učitelů, ale Polykarpa):  

„Miluješ-li dobré žáky, nemáš zásluhy. Spíše mírností se snaž naklonit si horší žáky. Ne 
každá rána se léčí týmž lékem. Na horkou hlavu dávej studené obklady. Ve všem bud' 
opatrný jako had a nevinný jako holubice. Máš tělo a duši, abys své názory podával  
s vlídnou tváří. Pros, aby ti bylo zjeveno, co nevidíš, abys nic nezanedbal a aby se ti dostalo 
v hojné míře každé milosti.“

87 
Na druhou stranu ale u Ignatia najdeme výroky určitým způsobem 

překvapivé, např. v listu SMYRNENSKÝM a ŘÍMANŮM – zdá se, že:  
- je nejen ochoten k mučednictví, ale snad po něm dokonce touží: 

„Prosím vás, neprokazujte mi nevhodnou dobrotivost. Nechte mne, abych se stal kořistí 

zvěře, která mi umožní dosáhnout Boha. Jsem Božím obilím a zuby zvířat jsem rozemílán
 a 

stanu se čistým Kristovým chlebem. Spíše zvěř drážděte, aby se mi stála hrobem a nic  
z mého těla nenechala, abych, až umřu, nebyl pro někoho těžkým. Až svět neuzří mé tělo, 

tehdy budu opravdovým Kristovým žákem. Vroucně proste Krista, aby zuby zvířat ze mne 

připravily Boží obět.“
88  

„Kéž bych se stal soustem pro připravenou zvěř. Modlím se, aby se mnou nedělala 
žádné okolky. Jen si přeji, aby mne brzy snědla, ne jak se některých ze strachu ani nedotkla. 

A kdyby nechtěla - a já to chci - přinutím ji.“
89  

- snad až přeceňuje významu vlastního utrpení na úkor Kristova:  
„Smírnou obětí za vás je můj duch a mé okovy.“

90 
- dává přednost skutečné zvěři (viz výše) před zvířaty v lidské podobě 

(zatímco Ježíš posílá ovce mezi vlky, Ignatios je vybízí k izolaci):  
„Jen vás varuji před zvířaty v lidské podobě. Nejen je mezi sebe nepřijímejte, nýbrž,  

je-li to možné, ani se s nimi nestýkejte. Modlete se za jejich obrácení, které je obtížné. Ježíš 

Kristus, náš pravý život, má však moc, aby je obrátil.“
91 

                                                 
86 Acts of Andrew and Matthias, s. 521 
87 Ignatios Polykarpovi, II, 1-2 
88 Ignatios Římanům, IV,1-2 
89 Ignatios Římanům, V,2 
90 Ignatios Smyrnenským, X,2 
91 Ignatios Smyrnenským, IV,1 
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Z pozice dnešního člověka, který nikdy nebyl v takové situaci, je těžké 

posoudit, jestli je to jen ryzost holubice (nebýt zachráněn podvodem a mít to 

rychle za sebou) a opatrnost hada (aby se ti, jež varuje, vyhnuli jinak 
nevyhnutelnému pronásledování), nebo je to nepřiměřená touha po 

mučednictví na jedné straně a vyhýbání se misijnímu úkolu na druhé. 
  
Výrok podobný Mt 10,16a, rozvinutý o Petrovu otázku a Ježíšovu odpověď, 

které ale nenajdeme v textu Nového zákona (jedná se o rozvinutí veršů Mt 

10,16 a 10,28), se nachází ve zřejmě nejstarším dochovaném kázání, 

označeném jako DRUHÝ LIST papeže KLEMENTA ŘÍMSKÉHO (žijícího v 1. 
století) KORINTSKÝM:  

„"Budete jako beránci mezi vlky", praví Pán. Petr mu odpověděl: "Což vlci roztrhají 

beránky?" "Beránci se po své smrti nemusí bát vlků", odpověděl Ježíš Petrovi. "Ani vy se 

nebojte těch, kteří vás zabíjejí. Nic vám neudělají. Bojte se však po své smrti toho, jenž má 
moc duši i tělo uvrhnout do pekelného ohně. Vězte, bratří, pobyt v tomto hmotném světě je 

velmi krátký, avšak to, co Kristus přislíbil, a život v budoucím království a věčném životě 

je něčím velkolepým a obdivuhodným.“
92 

V pseudoklementinském druhém listu AD VIRGINES se v kapitole o tom, jak 
se křesťané mají chovat mezi pohany, připomíná, že mají „být rozumní jako 

hadi a nevinní jako holubice“, aby Bůh mohl být oslaven jejich čistým a 

svatým chováním, a že nemají pohany v ničem napodobovat, „házet svaté 

psům a perly před svině“, např. jim zpívat žalmy a číst Písma (zpívat Pánu 

písně v cizí zemi – narážka na Ž 137,4).
93 

 
UMUČENÍ POLYKARPOVO text Mt 10,16 sice přímo neobsahuje, ale 

ukazuje jeho aplikaci v praxi: Zatímco Fryg jménem Quintus se neřídil 

Ježíšovými radami, pobízel sebe i jiné, „aby šli rádi“, ale „když spatřil zvěř, 

dostal strach… Prokonsul jej četnými sliby přemluvil, aby přísahal a obětoval 

bohům. Proto, bratří, nechválíme ty, kteří se sami dobrovolně obětují, 

poněvadž evangelium tak neučí,“94 Polykarp se podle Ježíšovy rady (Mt 10,23) 

a rady mnohých pokusil nejprve utéct, ale když měl vidění, že bude upálen, 

pravil „Staň se vůle Boží“, nechal se zatknout, odmítl se zachránit tím, že by 

obětoval Bohům, posílen hlasem z nebe „Polykarpe, vydrž, buď statečný“ 

odmítl potupit Krista, nabídl prokonsulovi možnost poznat křesťanskou nauku, 

nezalekl se dravé zvěře ani ohně, „jenž chvíli pálí a za chvíli zhasne“, a se 
slovy „Kdo mi dá sílu, abych snesl oheň, dá mi i sílu, abych i bez vašich hřebů 

vydržel na hranici“ se nechal položit na hranici bez přibití, „…s rukama vzadu 

                                                 
92 II. list sv. Klementa Korinťanům, V, 2-5 
93 Clement of Alexandria, The Second Epistle concerning Virginity, VI 
94 Umučení sv. Polykarpa, IV 
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svázanýma jako beran z velkého stáda, určený k oběti, ochoten k celopalu na 
počest Boží“.95 

 
2.3. Physiologus 

 
Podobně jako bajky, didaktickým textem s alegorickým obsahem je také 

PHYSIOLOGUS, napsaný řecky nebo sestavený neznámým autorem 

pravděpodobně mezi 2. a 4. st. n. l. a přeložený do latiny kolem r. 700 n. l. 
Obsahuje popisy zvířat, ptáků a neskutečných bytostí s odvozenými morálními 

nebo symbolickými kvalitami, které nadlouho ovlivnily chápání „významu“ 

určitých zvířat v Evropě.
96 

Ačkoli je nejisté, kdy, kde a kým byl Physiologus napsán (býval připisován 

Epifaniovi, Petrovi z Alexandrie, Basilovi, Chrysostomovi, Athanasiovi, 
Ambrožovi a Jeronýmovi, dokonce i Šalomounovi a Aristotelovi), obecný 

konsensus je, že byl napsán v Alexandrii (několik zvířat z něj bylo známo 

zejména v Egyptě). Existuje více verzí připisovaných různým autorům. 
EPIFANIŮV Physiologus popisuje u hada čtyři vlastnosti (viz také obr. 

v příloze): 
Když had zestárne, jeho oči se zakalí. Aby zase omládl, had se čtyřicet dní postí, dokud 

se jeho kůže neuvolní, a pak se plazí skrz úzkou puklinu ve skále, aby odložil starou kůži a 
zase omládl. Výklad je, že „duchovní člověk“ musí projít úzkou cestou odpírání a utrpení, 

aby odložil svůj starý život a stal se novým. 
Když had vidí oblečeného člověka, bojí se a utíká, když vidí nahého, napadá ho  

(v jiných verzích je to naopak). Výklad je, že Adam byl v bezpečí, dokud byl oblečen 
Duchem Božím, ale byl napadán, když zhřešil a poznal, že je nahý (opačný výklad je, že 

když byl Adam v zahradě nahý, had mu nemohl ublížit, ale když si oblékl smrtelnost, byl 

napadán). 
Když je had napaden člověkem, nastaví celé své tělo, ale chrání si hlavu. Výklad je, že 

tělo může být zničeno při mučednictví, aby byla chráněna „hlava“ křesťanské víry. 
Když jde had pít k řece, nebere si s sebou jed, ale nechává ho ve své díře, aby neotrávil 

vodu. Výklad je, že když jdeme do domu Božího, máme zanechat hříšných přání a hněvu 

vůči druhým.
97 

Z těchto čtyř vlastností mají křesťané tři napodobovat, čtvrtá spíš vysvětluje 

vztah mezi nimi a hadem (ďáblem). 

 

                                                 
95 Umučení sv. Polykarpa, XIV, 1b 
96 Physiologus 
97 Epifanius 
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2.4. Církevní otcové 
 

Zdálo by se, že dostanou-li se ovce mezi vlky, budou brzy vyhubeny. 
TERTULLIANUS (asi 160-220), nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský 

spisovatel přelomu druhého a třetího století, však ve svém spisu 
APOLOGETICUM (Obrana křesťanů) ukazuje paradox, že opak je pravdou:  

„Vítězstvím je dosáhnout toho, za co bojuješ. Toto naše vítězství přináší slávu u Boha a 
jako kořist věčný život. Podléháme. Pravda, ale teprve tehdy, když jsme zvítězili. Tedy 

vítězíme, když jsme zabíjeni, a jsme mimo nebezpečí, když jsme přemoženi… Žádná sebe 

pečlivěji připravená krutost nepomůže. Je spíše povzbuzením pro křesťany. Čím více nás 

kosíte, tím více je nás. Krev křesťanů je semenem“ (církve).
98 

V dogmatickém svém spisu SCORPIACE (Sérum proti škorpionům) hájí 

morální hodnoty mučednictví, které nazývá dokonce svátostí. Všímá se, že 

některé předpovědi se nenaplnily už v životě apoštolů, které posílal jako ovce 

mezi vlky, ale naplňují se v životě křesťanů jeho vlastní doby (zrada členů 

rodiny), z čehož vyvozuje, že tato slova neplatila jen pro apoštoly, ale i pro 

ostatní učedníky.
99 

V dogmatickém spisu DE BAPTISMO (O křtu) Tertullianus píše o tom, že při 

křtu Duch svatý sestupuje od Otce na očištěná a požehnaná těla, jako Duch 
svatý sestoupil při křtu na Ježíše v podobě holubice, a tak byla přirozenost 

Ducha svatého jasně zjevena v bytosti prostoty a nevinnosti, která (prý) nemá 

žluč - holubici; proto bylo řečeno „Buďte prostí jako holubice“. Tertullianus 
nazývá dokonce potopu křtem světa, po kterém byla vyslána holubice jako 

vyslanec, který měl zemi ohlásit pokoj od nebeského hněvu; archa je pak pro 
něj obrazem církve.

100  
Ve spisu AD MARTYRES (Povzbuzení mučedníkům) Tertullianus používá 

obraz hada (převzatý zřejmě z Vergilia) pro ďábla (později bude tento obraz 

používán v jiném smyslu, pro vysvětlení hadí prozíravosti):  
„Vězení je ovšem i dům ďáblův, ve kterém má své lidi. Ale vy jste se do vězení dostali 

proto, abyste ďábla rozdrtili i v jeho domě; vždyť venku jste ho již rozdrtili, když jste se  
s ním utkali. Ať tedy neříká: "Jsou v mé moci, budu je pokoušet přízemní nenávistí, 
rozbroji a vzájemnými spory." Ať před vámi prchá a ukryje se ve svých hlubinách, 

schoulený a ochromený, jako had omámený zaříkadly a vykuřováním. Ať se mu v jeho 
království nevede ani tak dobře, že by vás dokázal postavit navzájem proti sobě, ať vás 

naopak nalezne pevné a vyzbrojené svorností, protože váš pokoj znamená válku s ním.“
101 

V polemickém spisu AD VALENTINIANOS Tertullianus komentuje názor, že 

jsou křesťané ocejchováni jako prostí, jako by nebyli zároveň moudří, zatímco Pán 

obojí spojuje: „Buďte tedy rozumní jako hadi a prostí jako holubice.“ Sám 

                                                 
98 Tertullianus: Apologeticum, L 
99 Tertullianus: Scorpiace IX 
100 Tertullianus, De baptismo, VIII 
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k tomu dodává: „Kdybych si musel vybrat, dal bych přednost menší vadě, protože 

je snad lepší mít moudrost, která zaostává v kvantitě, než tu, která je špatná 

v kvalitě – je lepší mýlit se než uvést v omyl.“ 102 
 Podle Tertulliana máme být dětmi ve zlém, ale také rozumní ve svých 

praktických dovednostech. Holubice obvykle slouží k zobrazení Krista, jako posel 

božského pokoje, had k jeho pokoušení, jako vykrádač božského obrazu. Samotná 

prostota může být schopna znát a uznávat Boha, zatímco samotná rozumnost spíše 

učinit mu násilí a zradit ho. 
  
KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ, který žil přibližně ve stejné době jako 

Tertullianus, ve svém dogmatickém díle STROMATA (Koberce) mluví  
o křesťanu jako o malém chrámu (vedle velkého chrámu, kterým je církev), 

jako o tom, který „mísí hada s holubicí“ a víru s nadějí, je si vědom spásy, 

kterou přijal, a stává se hodným získat ji, „neboť skutky následují poznání jako 
stín tělo.“

103 
  Ve svém spisu PAIDAGÓGOS Klement vysvětluje, že když Pán mluví  

o ovcích po své pravici, je to narážka na dětskou prostotu; mírnost a prostota podle 

něj zakládá nevinnost; podobně na lidi vztahuje nevinnost a mírnost holubic a 
bázlivost hrdliček podle něj znázorňuje bázeň ve vztahu k hříchu.104  

 
PRVNÍ LIST papeže FABIÁNA (zemřel při pronásledování v r. 250) všem 

služebníkům katolické církve (pravděpodobně podvržený) připomíná v souvislosti 
s varováním před stykem s exkomunikovanými: „Buďte, podle hlasu Pravdy, 
rozumní jako hadi a nevinní jako holubice.“105 

 
Kartaginský biskup THASCIUS CAECILIUS CYPRIANUS neboli CYPRIÁN 

(zemřel při pronásledování v r. 258) se svém spisu TESTIMONIUM ADVERSUS 
IUDAEOS (Svědectví proti Židům), který je spíše podle témat uspořádaným 

výběrem biblických veršů než výkladem, pouze cituje část Mt 10,16 („Buďte 

rozumní jako hadi a prostí jako holubice“) bez komentáře v kratičké 

kapitolce „že věřící by měli být prostí s rozumností“.106  
 
Vychovatel Konstantina Velikého LACTANTIUS (asi 260-317) ve svém spisu 

DE MORTIBUS PERSECUTORUM, zamýšleném jako historické dílo o smrti 
známých pronásledovatelů křesťanů, naráží na Mt 10,16 jen nepřímo, když 

zmiňuje, že Bůh se uráčil znovu shromáždit a obnovit své stádo, částečně 

                                                 
102 Tertullianus, Against Valentinians, II  
103 Clement of Alexandria, Stromata, VII,13 
104 Clement of Alexandria, Instructor, I,5 
105 First Epistle of Pope Fabian to All Ministers of the Church Catholic 
106 Cyprian, Treatises, III,12,87 
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zpustošené hltavými vlky a částečně do široka rozptýlené, a vyhubit ta škodlivá 

divoká zvířata, která pošlapala jejich pastviny a zničila jejich místa 

k odpočinku.
107 

 
Jeruzalémský biskup CYRIL JERUZALÉMSKÝ (315-386) si ve spisu 

KATÉCHÉSEIS v textu o Ježíšových jménech v souvislosti s Mt 10,16a všímá, 

že Ježíš je nazýván Ovce, ne ta nerozumná, ale ta, jejíž drahocenná krev 

očišťuje svět od jeho hříchů, ale také Pastýř; Ovce kvůli svému lidství, Pastýř 

kvůli láskyplné péči jeho Božství.
108 

 
HILARIUS Z POITIERS (asi 315-367), latinsky píšící teolog a biskup, ve 

svém díle DE SYNODIS (O koncilech) připomíná příkaz Pána apoštolům 

„Buďte prozíraví jako hadi a nevinní jako holubice“ v souvislosti s učením 

o identitě přirozenosti Otce a Syna, aniž by byli jedinou osobou (jako Poslaný a 

Posílající, Zploditel a Zplozený) – nevinnost holubice by měla zjemňovat 

prozíravost hada a prozíravost hada poučit nevinnost holubice, aby prozíravost 

byla nevinná a nevinnost prozíravá.
109 

Ve svém spisu COMMENTARIUS IN EVANGELIUM MATTHAEI Hilarius  
u verše Mt 10,6 píše, že ačkoli Ježíš poslal učedníky ke ztraceným ovcím, 

přece proti němu zuřily jazyky a chřtány vlků a hadů,110 a k Mt 10,16 
poznamenává, že prostota holubice je evidentní (snad s odkazem na Tertulliana 
– viz výše), zatímco prozíravost hada rozvádí s pomocí výše uvedeného obrazu 

hada skrývajícího svou hlavu tak, že i my máme podle tohoto příkladu, když 

přijde pronásledování, skrývat svou hlavu, kterou je Kristus, abychom 
nabídnutím sebe mnohým mukám ztrátou těla potvrdili víru jím mile 

přijatou.
111 

 
ŘEHOŘ Z NYSSY (asi 335-po r. 394), jeden ze tří kappadockých otců, se 

zabývá ve svém spisu O PANENSTVÍ tím, že učedníci poslaní jako ovce mezi 

vlky nemají být jen jako holubice, ale mají mít ve své povaze také něco z hada; 
smícháním těchto dvou zdánlivých protikladů, oddělením hlouposti od jednoho 

a mazanosti od druhého, spojením prostoty záměru a chytrosti, by měl být 

z těchto dvou vytvořen jediný krásný charakter.
112 

   

                                                 
107 Lactantius, LII 
108 Cyril of Jerusalem, X,3 
109 Hilary of Poitiers, 23 
110 Hilaire de Poitiers, 10,3, s. 218 
111 Hilaire de Poitiers, 10,11, s. 228-230 
112 Gregory of Nyssa, XVI 
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Milánský biskup AMBROŽ (asi 340-397) ve svém spisu DE MYSTERIIS  
(O tajemstvích) používá v souvislosti se křtem podobné obrazy jako 

Tertullianus (skutečná holubice vypuštěná z archy, Duch svatý sestupující na 

Ježíše při křtu v podobě holubice), ale právě na nich vysvětluje rozdíl mezi 

(vnější) podobou a skutečností – ti, kdo jsou křtěni, nemají být podobni 

holubici vzhledem, ale právě prostotou („Buďte … prostí jako holubice“).113   
Ve spisu EXPOSITIO FIDEI (Výklad víry) v polemice proti ariánům Ambrož 

zdůrazňuje, že v Ježíšově výroku byla prozíravost položena jako první, aby 

nevinnost mohla být nevinná; hadi jsou podle něj ti, kteří odložili staré zvyky, 
aby oblékli nové způsoby: „…svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a 
oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu 

svého Stvořitele“ (Ko 3,9-10). Pokud odhodíme hadí kůži starého člověka, 
můžeme vědět, jak zachovat svůj život a vyvarovat se lsti.

114 
 
AUGUSTIN (354-430), jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů 

a teologů, představitel latinské platónsky orientované patristiky, biskup a učitel 

církve v období pozdního římského císařství, se věnoval výkladu Mt 10,16 

v několika svých spisech i v dopisech, v polemikách s různými ideovými 

odpůrci jeho doby. 
Ve spise DE DOCTRINA CHRISTIANA (Křesťanská vzdělanost) se zabývá 

obrazným vyjadřováním.  
Na jednu stranu ukazuje, jak známost určité vlastnosti, např. hada, 

umožňuje porozumět smyslu, např. příkazu Páně, abychom byli obezřetní 

jako hadi (jednak že máme pronásledovatelům nabídnout raději své tělo než 

hlavu, jíž je Kristus, aby v nás nebyla ubita křesťanská víra, když své tělo 

ušetříme a Boha zapřeme, jednak že máme svléci starého člověka a obléci 

nového – tedy obrazy již nám známé, zde je ale druhý zase poněkud více 

rozvinutý – tak jako se had vklíní do těsné štěrbiny, svléká tam starou kůži a 

nabývá novou sílu, tak my máme vejít těsnou branou – Mt 7,13)115  
Na druhou stranu ukazuje, jak jedno slovo (znak) může mít v jiném 

kontextu jiný význam (tak jako lev může být jednou označením Ježíše – Zj 5,5 
– a jednou označením ďábla – 1Pt 5,8, tak lze mluvit o hadovi jednou 
v pozitivním smyslu – „Buďte obezřetní (fronimoi) jako hadi“, jednou 

v negativním smyslu – „Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve 

své lstivosti (en th panourgia) oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila 

nevinnost (apo thj aplothtoj) a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu“ 

– 2K 11,3 – citaci rozšířila a doplnila řeckými výrazy VČ).116 
                                                 
113 Ambrose, On the Mysteries, IV,24-25 
114 Ambrose, Exposition of the Christian Faith, XVI, 130-131 
115 Augustin, Křesťanská vzdělanost, II,16,24 – s. 98 
116 Augustin, Křesťanská vzdělanost, III,25,36 – s.153-154 
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Podobně v HOMILII XXIII (LXXIII. Ben.) na podobenství o rozsévači 

Augustin vysvětluje, že v podobenstvích a přirovnáních může být na jednu 

stranu jedna skutečnost nazvána mnoha jmény (např. Kristus je Beránek i Lev), 

na druhou stranu mohou být velmi odlišné skutečnosti nazvány stejným 

jménem (např. ďábel i Kristus mohou být nazváni „lev“ – jeden kvůli své síle, 

druhý kvůli své divokosti); to ho vede k řečnické otázce, zda je nám přikázáno 

napodobovat „toho starého hada“ – ďábla, když nám náš Pastýř říká „Buďte 

prozíraví jako hadi a ryzí jako holubice.“
117  

Ve spise DE CATECHIZANDIS RUDIBUS (O náboženském vyučování 

katechumenů) v části o prvotní církvi a pronásledování křesťanů Augustin 

popisuje, jak se každým dnem „naplňovalo slovo Pána, který předpověděl: Hle, 
já vás posílám jako ovce mezi vlky. Ale vinný kmen, který … rozprostíral své 
úrodné větve, tím více se rozrůstal, čím hojněji byl zavlažován krví 

mučedníků.“
118 

Ve spise CONFESSIONES (Vyznání) vyjadřuje Augustin změnu, ke které má 

dojít, poetickým způsobem:  
„Nepřipodobňujte se tomuto světu (Ř 12,2), chraňte se ho! Duše totiž žije chráníc se 

světa a umírá sledujíc svou hříšnou touhu. Chraňte se nezkrocené divokosti pýchy, nečinné 

vášnivé chlípnosti a klamné lži vědy, aby divoká zvířata se stala krotkými a jako ovce 
přítulnými a hadi se stali neškodnými … člověk napodobuje toho, koho miluje. Buďte 
jako já, neboť i já jsem jako vy (Ga 4,12)! Tak budou v živé duši zkrocená zvířata mírně se 

chovat dle Tvého nařízení: „Konej svá díla v tichosti a každý tě bude milovat“ (Sír 3,19)! 
… Také hadi budou dobří, nedychtíce uškoditi, nýbrž opatrní, aby se vyhnuli škodě, 
zkoumající pomíjející svět jen potud, pokud stačí se povznést pomocí stvořených věcí 

k věčnosti. Tato zvířata totiž slouží rozumu, zabrání-li se jejich zkázonosnému vývinu.“
119 

Ve spisu CONTRA MANDACIUM (Proti lži) Augustin odpovídá na 

doporučení, že do úkrytu priscilianistů by bylo možné pronikat mnohem 

snadněji pomocí lži:  
„Kdyby to bylo dovoleno nebo umožněno, mohl Kristus svým ovcím přikázat, aby 

přicházely k vlkům oděny do vlčích koží… To jim neřekl, ani když jim předpověděl, že je 

pošle mezi vlky (Mt 10,16). Řekneš však, tehdy nebylo třeba vlky hledat, protože byli co 
nejzjevnější, ale bylo nutno upozornit na jejich kousání a zuřivost. A co, když při 

prorokování pozdějších dob řekl, že přijdou draví vlci v rouše beránčím? Nebyla k tomu 
příležitost, aby na to poukázal a řekl: A vy, abyste je nalezli, přivlastněte si oděv vlků, 

uvnitř však zůstaňte ovcemi? Neřekl to? …nepřidal – z vašich lží – ale „po jejich ovoci je 
poznáte“ (Mt 7,15-16). Před lží je nutno se chránit pravdou, lži je nutno zajmout pravdou, 
pobít pravdou. Nesmí se stát, že bychom rouhání nevědomých přemáhali vědomým 

rouháním: nesmí se stát, že bychom se chránili napodobováním lživých špatností.“
120  

Tedy – ačkoli to tady Augustin výslovně neříká – buďte chytří, ale ne lstiví, 
prozíraví a přitom ryzí. 
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Asi nejdůkladněji se Augustin věnuje výkladu Mt 10,16 v HOMILII XIV 
(LXIV. Ben.) na tento text, proslovené ve Svátek mučedníků. 

Už když se dostane jeden vlk mezi mnoho ovcí, upadnou do zmatku a 

všechny jsou vyděšeny, i když nemohou být všechny roztrhány – a co teprve 
když jsou ovce poslány ne do blízkosti vlků, ale přímo mezi ně! V tom čase byl 

houf vlků, ale jen málo ovcí. Ale když hodně vlků zabilo málo ovcí, vlci byli 
změněni a stali se ovcemi.121  

Když Augustin začíná vysvětlovat, co znamená být „prostí jako holubice a 

prozíraví jako hadi“, říká, že v holubici miluje to, že nemá žluč, a v hadu se 
bojí toho, že má jed – ale něco u hada máme nenávidět a něco napodobovat. 

Napodobovat hada máme v tom, s čím už jsme se u Augustina setkali – tak 
jako on odkládá svůj starý „kožený kabát“ a povstává do nového života, i 

my máme vstupovat úzkou branou, odkládat starého člověka s jeho skutky a 
oblékat nového (nemáme umírat pro starého člověka, pro nějaké dočasné 

dobro, ale pro pravdu); a tak jako had odkládá celé tělo a chrání si před údery 

útočníka hlavu, ve které je jeho život, tak i my se máme držet Krista, který je 

náš život (J 14,6) a naše hlava (1 K 11,3).122 
Zatímco u hada je něco, co napodobovat nemáme (máme si dávat pozor na 

hadí jed), holubici můžeme napodobovat bez obav – radují se ve společenství, 
všude létají a jedí společně, ochraňují lásku, s polibky plodí své mladé, 

dokonce i když zápasí o svá obydlí, je jejich spor pokojný, jako když apoštol 

řekl: „Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že 

k vám nepatří; tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, 

nýbrž varujte ho jako bratra“ (2 Te 3,14-15) – to je spor holubic, ne vlků. 
Holubice miluje, i když je ve sporu, a vlk nenávidí, dokonce i když se mazlí.

123 
Pro porozumění Mt 10,16 nám však mohou pomoci i některé traktáty ze 

spisu IN EVANGELIUM IOANNIS TRACTATUS CENTUM VIGINTI QUATUOR, 
které mají podobné téma (hlavně ovce a vlk, ale nepřímo i třeba ryzost).  

Ve 45. traktátu (na text J 10,1-10) se Augustin mj. věnuje otázce, kdo jsou 

ovce a vlci a jak je možné, že: „Slyší ti, kteří nejsou ovcemi, a neslyší ti, kteří 

jsou ovcemi; za hlasem pastýře jdou někteří vlci a staví se proti němu některé 

ovce a nakonec ovce zabijí pastýře.“ První vysvětlení je: „Když neslyšeli, 

nebyli ještě ovcemi, byli ještě vlky. Jeho hlas, který slyšeli, je změnil a z vlků 

učinil ovce.“
124 Další vysvětlení se týká zbloudilých ovcí: „“Pán poznal ty, 

kdož jsou jeho“, tj. své ovce. Někdy sebe neznají, ale pastýř je zná podle tohoto 

předurčení, podle tohoto Božího předvědění, podle vyvolení ovcí před 

stvořením světa.“  To však vzbuzuje zase další otázky: „Kolik je podle tohoto 
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Božího předvědění a předurčení ještě ovcí mimo, kolik je uvnitř vlků a kolik je 

již ovcí uvnitř a kolik vlků venku!“
125  

Přes učení o předurčení však Augustin jinde vyzývá:  
„Buďte ovcemi! Ovcemi budou, když uvěří; ovcemi budou, když půjdou za pastýřem; 

ovcemi budou, když nepohrdnou Vykupitelem; ovcemi budou, když vyjdou a naleznou 

pastvu; ovcemi budou, když dosáhnou věčného života.“
126 

Ve 46. traktátu (na text J 10,11-13) se Augustin věnuje mj. obrazným 

vyjádřením o Ježíši; v naší souvislosti je tu nejpodstatnější, že: „Ač ovce 

podléhá pastýři, přece Kristus je i pastýřem i ovcí“, i beránkem, jak ukazuje 
Augustin odkazy na J 10,11, Iz 53,7 a J 1,29.127 Vysvětluje zde i vztah mezi 

jedním pastýřem a pastýři (představenými církve):  
„Jsou-li pastýři, proč jeden pastýř? Není-li to proto, že oni všichni jsou údy pastýře, 

jemuž ovce patří? I oni jsou údy jedné ovce, poněvadž „jako ovce byl veden na 

porážku“.“
128  

A o kus dále čteme: „Kdo je vlkem, ne-li ďábel?“
129 Útěk před vlkem pak 

Augustin vysvětluje ne jako útěk před pronásledováním (ten je přece povolen), 
ale pasivitu ze strachu před konflikty s lidmi:  

„Kdo hledá svůj prospěch, ne věci Kristovy. Hřešícího se neodváží pokárat… Hle, vlk 

se zakousl do hrdla ovce… Najatý člověče, viděl jsi přicházet vlka a utekl jsi. Utekl jsi, 
poněvadž jsi mlčel. Mlčel jsi, poněvadž ses bál. Strach je duchovní útěk. Tělem jsi zůstal, 

ale duchem jsi utekl.“130 
Ježíš však očekává jiné jednání, jak píše Augustin v traktátu 47 (na text  

J 10,14-21): „Apoštol Jan … napsal ve svém listě: „Jako Kristus položil svůj 

život za nás, tak i my máme za bratry položiti život“ (1 J 3,16). Máme. Zavázal 

nás k tomu Ten, který první šel příkladem.“
131 Přitom je ale povzbuzením, že: 

„Životem tvého těla je duše; životem tvé duše je Bůh. Jako umírá tělo, když je 

opustila duše, která je oživuje, tak umírá duše, když ji opustil Bůh, který ji 

oživuje.“
132 Proto tedy třeba nebát se těch, kteří mohou zabít jen tělo. 

O kousek dál je zase vysvětlení, kdo má být osloven a kým:  
„Slyšte samotného Pána! „Mám ještě jiné ovce“, to je mezi pohany, „které nejsou 

z tohoto ovčince“, to je z národa izraelského, „také ty musím přivésti“. Tedy 
prostřednictvím svých On, ne někdo jiný. Poslouchej! „Můj hlas uslyší“. Nuže, On mluví 

skrze své a jeho hlas je slyšet skrze ty, které posílá.“
133  

A to dokonce i skrze nájemníky:  
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„Mnozí v církvi myslí na osobní prospěch, ale přece káží Krista a jejich ústy slyšíme 
Kristův hlas… Poslouchejte hlas pastýře, který mluví ústy nájemce… Uráží tím, že špatně 

jedná, ne tím, co dobrého říká. Trhej hrozny, varuj se trní.“
134  

Převedeme-li to do terminologie první části naší práce, pak by se dalo  
o těchto „nájemnících“ říct, že nejsou ryzí, protože jsou „smíšení“, jejich slova 
jsou v rozporu s jejich skutky. 

V ACTA SEU DISPUTATIO CONTRA FORTUNATUM MANICHAEUM 
Augustin Fortunatovi, který se domnívá, že příkaz „Hle, já vás posílám jako 

ovce mezi vlky“ byl dán před založením světa duším, které byly poslány tímto 

způsobem proti opačné přirozenosti, aby jejich podrobením jejich zanícením 

mohlo být vítězství vráceno Bohu, odpovídá, že tento příkaz znamená, že lidé 

byli posláni mezi hříšníky, aby je kázáním evangelia přijatého v čase člověka 

od božské Moudrosti volali od hříchu ke spravedlnosti.
135 

V listu AD INQUISITIONES IANUARII Augustin ukazuje absurditu obvinění 

augurů a krotitelů hadů, že Písmo používá pro přirovnání slova jako „Buďte 

ryzí jako holubice“ a „Buďte prozíraví jako hadi“.
136  

Ve spisu CONTRA FAUSTUM MANICHAEUM, liber XXII Augustin píše 

v souvislosti s tématem martyrů jako svědků nesoucích svědectví svým 
vyznáváním, utrpením a smrtí také o Saulovi, kterého Kristus zavolal hlasem 

z nebe, změnil ho z vlka v ovci a poslal ho mezi vlky.137  
Ve spisu CONTRA LITTERAS PETILIANI DONATISTAE, liber II Augustin 

Petilianovi na názor, že se na donatisty vztahuje Ježíšův výrok o útěku před 

pronásledováním a že Bůh nemá řezníky pro svoje kněze, odpovídá, že 

donatisté netrpí pronásledováním a že tento příkaz nebo povolení se nevztahuje 
na heretiky a schismatiky, ale na ty, kteří byli posláni jako ovce mezi vlky – a 
mezi ně se donatisté nemohou počítat, když se pro obavy sami oddělují a 

nejsou ochotni ani odpovídat, přestože bylo řečeno „A nebojte se těch, kdo 

zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo 

zahubit v pekle“ (Mt 10,28) a „Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, 

kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte“ (1 Pt 3,13).
138 

Na Petilianovo drsné obvinění plné silných slov, jako „naplňujete míru 

zuřivosti vlků, kdo kladete léčky nebo se je připravujete klást proti církvím … 

jako vlci s jejich tlamami široce otevřenými proti stádu, dokonce s ničivou 

lačností, chrlící funivý hněv ze svých čelistí zalitých krví“, Augustin mírně 

odpovídá, že nejsou ovce, kdo neslyší Pastýře a nenásledují ho (J 10,27), 
neposlouchají jeho slova, ale dokonce proti nim bojují. Naopak, jsou to vlci 
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v rouše ovčím, kteří oddělováním od stáda vraždí ovce, jež odtrhli a odcizili 
od života jednoty a křesťanské lásky; jejich ovčím rouchem jsou chvály Krista 
a ovocem jejich vlčí povahy jejich utrhačné zuby.

139 
 
  JERONÝM (asi 347-420), jeden ze čtyř velkých západních církevních otců 

(vedle Ambrože, Augustina a Řehoře) a překladatel Bible do latiny, ve svém 

komentáři k Matoušovu evangeliu považuje za vlky zákoníky a farizeje jako 

židovské duchovní. Učedníci se mají podle něj skrze hadí chytrost vyhnout 
úkladům (v této souvislosti rovněž zmiňuje ochranu hlavy, v které je život, 

s aplikací na Krista – „tak i my…“) a skrze prostotu holubice (která je ukázána 

jako podoba Ducha svatého - zřejmě narážka na Ježíšův křest) nečinit zlo: 
„Proto říká i apoštol: Ve zlém buďte maličcí.“

140 
 
JAN ZLATOÚSTÝ (CHRYSOSTOMOS) (347 nebo 349-407), 

konstantinopolský arcibiskup, pravoslavnou a východní katolickou církví 

řazený mezi tři svaté hierarchy (společně s Basilem Velikým a Řehořem  
z Naziansu), který posmrtně získal přídomek Zlatoústý pro svou řečnickou a 

kazatelskou zdatnost, si v HOMILII LIX (na text J 9,34-36) IN IOHANNEM 
HOMILIAE I-LXXXVIII (88 homilií na Janovo evangelium) všímá toho, že 

Ježíš jedná jinak než ostatní pastýři: zatímco oni chodí za stádem, Ježíš jde 

před nimi, aby ukázal, že povede všechny lidi k pravdě; a jedná odlišně, také 

když neposílá své stádo mimo cestu vlků, ale mezi ně.141  
V HOMILII XXX (na text Žd 12,11-13) IN EPIST. AD HEBRAEOS 

HOMILIAE I-XXXIV (34 homilií k listu Židům) Chrysostomos při výkladu 

verše 14 („Usilujte o pokoj se všemi a o svatost“) připomíná Mt 10,16 a 

reaguje řečnickou otázkou: „Co to říkáš? Jsme „mezi vlky“, a ty nám 

nabízíš být „jako ovce“ a „jako holubice“? Ano, říkáš. Neboť nic tak 

nezahanbuje toho, kdo nám činí zlo, jako velkorysé nesení těch věcí, které na 

nás přicházejí, a nemstění se ani slovem ani skutkem. To obojí nás činí 

moudřejšími a přináší větší odměnu a také dobrodiní jim.“
142 

 Ve svém spisu IN MATTHAEUM HOMILIAE I-XC (90 homilií na Matouše), 
který reprezentuje nejstarší kompletní komentář na první evangelium, píše 
Chrysostomos v HOMILII XXXIII (na text Mt 10,16) o Ježíši: „Když je 

připravoval především na boj s ďáblem, připravoval je nejen na to, co se stane 

                                                 
139 Augustine, Answer to the letter of Petilian, the Donatist, II,163 
140 Jérôme, s. 196-8 
141 Chrysostom, Homily LIX, 3 
142 Chrysostom, Homily XXX, 2 



 

 53 

v blízké budoucnosti, ale i v budoucnosti daleké“
143 (jak později dokládá 

odkazem na předvádění před vladaře i krále).
144  

Pokud se učedníci budou skutečně chovat jako ovce a jako holubice, 

dosáhnou podle Chrysostoma paradoxního výsledku: 
„…aby poukázal na svou nevýslovnou moc, praví jim: „Na svých cestách buďte mírní 

jako ovce, i když půjdete proti vlkům; a nejen proti vlkům, ale i mezi vlky.“ 
Nepřikazuje jim toliko, aby byli mírní jako ovce, ale též bezelstní jako holubice. Tak 

obzvláště prokáží svou statečnost, když ovce přemohou vlky. I kdyby utrpěly mezi vlky 
nesčetná zranění, nebudou od vlků pohlceny, ale naopak vlky rozeženou. Daleko 

obdivuhodnější bude, když místo zabití změní jejich smýšlení, přetvární jejich ducha. Stane 

se tak, i kdyby těchto bylo jen dvanáct a celý svět byl plný vlků. 
Začervenejme se, kdo jednáme právě obráceně, když napadáme své nepřátele jako vlci. 

Dokud jsme ovcemi, vítězíme; a třeba bychom byli obklopeni nesčetným počtem vlků, 

přemůžeme je. Staneme-li se však vlky, jsme přemoženi a nepomůže nám pastýř. On 

nepase vlky, ale ovce. Opustí tě a odejde, poněvadž nechceš, aby ukázal svou moc. Jestliže 

i při utrpení ukážeš svou mírnost, čeká tě vítězná trofej. Pakli zaútočíš, je nejisté tvé 
vítězství.“

145 
Chrysostomos připomíná i to, co bude ovcím útěchou a povzbuzením: 

„Toto všechno zakusí, ač vykonají tolik zázraků. Kde útěcha v takových pohromách? 

Moc toho, jenž je poslal. Proto před tím vším jim řekl: „Hle, já posílám vás.“ To vám 

postačí k důvěře i k útěše, abyste se nelekali žádného protivníka!“
146 

„Vidíš autoritu? Vidíš moc? Vidíš neodolatelnou sílu? Jeho slova znamenají toto: 
Nelekejte se, když jsem vás poslal mezi vlky, že jsem vám přikázal být jako ovce a 

holubice. Mohl jsem učinit to obráceně a poslat vás, aniž byste zažili něco zlého, abyste 

nepodlehli jako ovce vlkům; mohl jsem vás učinit strašnějšími, než jsou lvi. Je však lépe, 
aby tomu bylo takto. To vás učiní slavnějšími a dokáže to mou moc…  

Když totiž říká: „Posílám vás jako ovce“, naznačuje tím toto: Neklesejte na mysli; 

dobře vím, že takto vás nikdo nepřemůže. Potom, aby i oni něčím přispěli ze svých sil, 

aby se nezdálo, že vše je dílem milosti, a nedomnívali se, že jsou zdarma odměněni, praví: 
„Buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ 

Co zmůže naše opatrnost, říkají, v tolika nebezpečích? Jak můžeme být opatrní, když 

jsme zmítáni tolika příboji? Ať je ovce jakkoliv opatrná, když je mezi vlky – a mezi tolika 
vlky - , co svede? Ať je holubice sebebezelstnější, co jí to pomůže, když je obklíčena tolika 
jestřáby? Nerozumným tvorům jistě nic, vám však to velmi prospěje.“

147 
Dále používá Chrysostomos při výkladu opatrnosti hada nám již velmi 

dobře známý argument o ztrátě všeho, třeba i těla (ale dokonce i duše – zřejmě 

ve smyslu Mt 10,39), aby byla zachráněna hlava – tedy víra: „Zachováš-li ji, i 
kdybys všechno ztratil, vše později znovu dostaneš.“

148 
Nestačí ovšem jen jedna z těchto vlastností: 

„Proto přikázal být nejen bezelstným a opatrným, ale mít obě tyto vlastnosti najednou, 
aby tu byla opravdu ctnost. Mít opatrnost hada znamená, že rány tě nesmí usmrtit; mít 
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bezelstnost holubice znamená, že se nemáš mstít těm, kteří tě urážejí, ani trestat ty, kdo ti 
ubližují…“

149 
Zdá se, že Ježíšovy pokyny jsou nesplnitelné, ale Chrysostomos dokazuje 

opak: 
„Může být něco obtížnějšího než tato přikázání? Což nebylo dosti na tom, že je 

nutno podstoupit zlo? Ne, praví On, ale zakazuji ti též hněvat se. Je to asi tak, jako kdyby 
někdo hodil do ohně prut a přikázal mu nehořet, ale uhasit oheň. Avšak neznepokojujme 

se! Splnilo se to do posledního písmene a bylo to dokázáno samými činy: byli opatrní jako 

hadi a bezelstní jako holubice. Nebyli z jiného masa, ale z téhož, co my. Nikdo se tedy 
nedomnívej, že nelze splnit jeho přikázání! Především On … věděl, že vášnivost nelze 

uhasit vášnivostí, ale mírností.“
150 

„Zde (u apoštolů) nevypověděl válku Xerxes, ale ďábel s celým světem a s nesčetnými 

šiky ďáblů proti oněm dvanácti se vrhl do boje. A oni (apoštolé) vítězili ne na krátký čas, 
ale po celou dobu svého života. Obdivuhodné na tom je, že nezabíjeli nepřátele, ale měnili 

jejich chování, přetvářeli je a obraceli… 
Lidé měli mezi sebou dvanáct prostých mužů, které poutali, bili, vláčeli sem a tam a 

nemohli je umlčet. Jako nikdo nemůže spoutat sluneční paprsek, tak nemohli spoutat jejich 
jazyk. Příčinou toho bylo, že nebyli to oni (apoštolé), kdo mluvili, ale moc Ducha… 

A tak uvaž, jak něco je dílem Božím, něco dílem jejich… Dávati Ducha a odnímati 

úzkostlivou starost bylo úkolem toho, jenž je poslal; napodobovati holubice a ovce a vše 

statečně snášet patřilo k jejich pevnosti a rozvaze. Být v nenávisti, neklesat na mysli, ale 
vytrvat, bylo jejich úkolem; spasit toho, kdo vytrvá, bylo úkolem posílajícího…“

151  
Poté se Chrysostomos vrací do své současnosti, aby porovnal zkušenosti 

Dvanácti s těmi jejich aktuálními a povzbudil své současníky:  
„Jaké si tedy zasloužíme milosti, když po takových příkladech žijeme změkčile a 

klesáme na mysli (malomyslníme)? Nikdo s námi neválčí, a přece se zabíjíme; nikdo nás 

nepronásleduje, a přece jsme rozvráceni; můžeme se v pokoji starat o svou spásu, a 
nemůžeme jí dosíci. Oni (apoštolé), když svět hořel a když planuly hranice po celém světě, 

vstupovali do ohně a zachraňovali z něj ty, kteří hořeli; a ty nemůžeš zachránit ani sám 

sebe. Več můžeme důvěřovat, jakou můžeme čekat milost? Nehrozí bití, žaláře, vládcové, 

synagogy, nic takového. Naopak, my vládneme, my máme moc. Máme zbožné vladaře, 

křesťané požívají velkých poct, zaujímají přední úřady, požívají slávy i klidu; a přece 
nevítězíme.“

152  
„Kdyby se stalo – ach, kéž by se to nestalo - , že by nastal boj proti Církvi a nastalo 

pronásledování, uvaž, kolik by bylo v budoucnu posměchu a jaké opovržení! A právem. 

Když se nikdo nepřipravuje na zápas, jak může potom v zápase zvítěziti? … Jistě mnozí 
dávají podnět ke hněvu, mnozí svádějí k žádostivosti a rozdmychávají velký plamen. 

Postav se tedy proti vášním, statečně snes duševní bolest, abys mohl snést i utrpení 

tělesná!“
153 
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2.5. Středověk 
 

ŘEHOŘ I. VELIKÝ (asi 540-604), 64. papež a jeden ze zakladatelů světské 

moci papežství, píše v XL. LISTU MAURICIOVI, že když se v Písmu mluví  
o prostotě v pozitivním smyslu, je často sdružená s prozíravostí a přímostí. 

Proto je napsáno o Jobovi, že to byl muž prostý (bezúhonný) a přímý (Jb 1,1), a 
apoštol Pavel připomíná výrok „Buďte prostí (nezkušení) ve zlu a moudří 

v dobru“ (Ř 16,19). Mt 10,16 ukazuje, že neprospívá prozíravost bez prostoty 

ani prostota bez prozíravosti; učedníci mají být současně prostí jako holubice a 

chytří jako hadi, aby chytrost hada v nich mohla zvýraznit prostotu 

holubice a prostota holubice mohla zmírňovat chytrost hada.154 
Ve svém spise KNIHA O SPRÁVĚ PASTÝŘSKÉ píše Řehoř o „sprostných“:  

„Jsou chvály hodni, protože se snaží nikdy nemluviti klamu; mají však býti napomenuti, 
aby se naučili někdy zamlčeti i pravdu“, protože „nejedněm to uškodilo, když uslyšeli 
pravdu… Buďte napomínáni, aby ke ctnosti sprostnosti své přičinili opatrnost, aby tak  
ve sprostnosti své se bezpečili, nepozbudou-li obezřetné moudrosti. Proto zajisté dí učitel 

národů: Chci, abyste byli moudří k dobrému a sprostní ke zlému (Ř 16,19). Proto i sama 
Pravda napomíná vyvolence své, řkouc: Buďte opatrní jako hadové a sprostní jako 

holubice (Mt 10,16). Má totiž opatrnost hadí v srdci vyvolenců dodávati holubičí 

prostotě bystrosti, a rovněž i prostota holubičí hadí opatrnosti mírnosti, aby jich 
opatrnost nesvedla k tomu, by se stali zchytralými, a aby pro svou sprostnost neochabli  
ve cvičení ducha.“

155 
 
MISTR HENRICUS, který působil na opatství sv. Viktora v Paříži a o kterém 

nevíme nic jiného, než je autorem jediného kázání SERMO DE APOSTOLIS, 
které se dochovalo v homiletické sbírce ze dvanáctého století, v tomto kázání 

rozlišuje trojí prozíravost hada a trojí prostotu: dítěte, beránka (jehněte) a 

holubice. Prozíravosti hada přitom Henricus věnuje výrazně více prostoru než 

prostotě. Dvojí chytrost hada již známe od starších autorů, ale Henricus ji dále 

rozvádí, zvláště v aplikaci (tropologickém poučení, tj. morálně-praktické 

instrukci), uvozené obvykle slovy „tak i my“. V této souvislosti mluví  
o „serpentes euangelici“, což by se snad dalo přeložit jako „hadi podle 

evangelia“ (v protikladu k hadu podle Genesis nebo Zjevení).  
Nejprve Henricus píše o průchodu hada úzkým otvorem, při kterém odkládá starou kůži 

a tak se obnovuje. Tak i my, když jsme tísněni nějakým smrtelným hříchem nebo vinou, 

hledáme krátký a úzký otvor, abychom průchodem skrz něj mohli odložit staré a obléci 

nové, odložit starého člověka s jeho skutky (Kol 3,9) a obléknout nového, který je stvořen 
podle Boha (k Božímu obrazu) ve spravedlnosti a pravdě (Ef 4,24). Tímto otvorem je ucho 

jehly, skrz které snadněji projde velbloud než bohatý do nebe (Mt 19,24), a touto jehlou 

                                                 
154 Gregory the Great, Epistle XL 
155 Řehoř Veliký, Kniha o správě pastýřské, III, 11, s. 110-111 
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slovo Boží, živé, účinné a pronikavější než každý dvousečný meč (Žd 4,12). Tato jehla 
sešívá dohromady věci pozemské a nebeské, které byly prve rozpárané a oddálené; sešívá 

také duše ve znovuzrození a nevinnost a spravedlnost ve svátosti křtu. A naší hlavě 
(míněno zřejmě Kristu) v jejím vzkříšení (přišila) nesmrtelnost a nepomíjivost a našim 
tělům přišije v budoucím vzkříšení tutéž nesmrtelnost a nepomíjivost, až obnoví tělo naší 

poníženosti, připodobněné tělu své slávy (Fp 3,21). Tato jehla má otvor utrpení, který je 

krátký a úzký a nemůže skrz něj projít nic z tělesného potěšení, nic z hříchu, nic starého. 
A tak jako si had chrání hlavu, ve které má život, tak i my máme ukrývat hlavu 

vnitřního člověka, prioritu mysli, tajemství srdce, duchovní radost, kterou máme v Kristu, 
a s prozíravostí panen uchovávat olej v nádobách, tj. je duchovní radost, jíž se nedostávalo 

pošetilým pannám se zhaslými svítilnami, které byly vyloučeny za dveře (Mt 25,1-12). Ten 
olej radosti, duchovní olej, je náš život, náš poklad, který bude po zásluze uloupen a 
vypleněn tomu, kdo ho nosí otevřeně uprostřed nepřátel. Pro dobré věci, které děláme, 

nehledejme lidskou chválu, ale chlubme se jenom před Pánem, před očima andělů,  
ve svědectví dobrého svědomí. 

Třetí prozíravost hada je v tom, že si zacpává uši, aby neslyšel hlas zaklínačů – buď je 
nastavuje proti skále, nebo obtáčí ocasem; proto říká David: Jak hluchá zmije, když si 

zacpe uši, aby rozumně neslyšela hlas zaklínačů a kouzelníka zaklínače (Ž 58,5-6). Tak i 
my máme zacpávat své uši a nastavovat je hluché k zaklínání démonů a klamům špatných 

lidí, aby nás nesváděli a nenutili následovat jejich klamy.  
Aby se to nestalo, nastavujme jedno ucho ke skále a poslouchejme hlas skály, hlas 

tvrdosti, přísnosti, pokání, jenom nářek a žal, ne hlas tělesných nástrah, ale hlas zpěváků 

hrajících na své kithary. Kithara je podle Henrica umrtvování neřestí, v kterém je jakási 

struna vydávající těžký zvuk, to je často tělo, které reptá, zpěčuje se a žádá proti duchu (Ga 
5,17), který je jako struna vyšší a silnější, vydávající ostrý zvuk skrz nebeskou touhu. Z této 

nesvornosti se ozývá jakási svorná shoda a melodie. 
Druhé ucho pak obtáčejme ocasem, tj. vytrvalostí, a říkejme s prorokem: Ať se 

červenají ti, kteří mi říkají: Dobře, dobře; „dobře“ posmívání a „dobře“ pochlebování. Jsou 
dva druhy pronásledovatelů: násilní a lstiví. Násilní byli ti lupiči, mezi které upadl ten, 

který sestupoval z Jeruzaléma do Jericha, kteří ho obrali a zranili (Lk 10,30); lstiví jsou 

lichotníci, kteří často zabíjejí mysl (mens – také duch, duše) a ne tělo, zatímco násilní 

někdy hubí tělo a ne duši (anima – také duch, život). Proto se máme vyhýbat spíš 

lichotníkům než hubitelům těla. Nemáme následovat svobodu (svévoli) nevázaného 

života podle obyčeje kterýchsi nejnovějších prelátů, kteří samu svobodu zastírají do závoje 

špatnosti, i když by měli být spíše příkladem na cestě spravedlnosti a přísnosti života. 
O prostotě dítěte se říká: Nechte maličké přicházet ke mně, neboť takových je 

království nebeské (Mt 19,14). A protože se Bohu líbí malost, říká apoštol: Ve špatnosti 

buďte maličcí (1 K 14,20). Dítě nevěnuje pozornost důstojnosti osob, neposuzuje pýchu 

poct, neobdivuje lesk nebo vzácnost oděvů, nežasne nad hojností bohatých, nehněvá se 

z nenávisti nebo bez příčiny, nepamatuje si křivdu, nezadržuje hněv; hledí na samu 
přirozenost, ji miluje a ji objímá pod šatem prostým i drahocenným. A proto kéž máme tuto 

prostotu spíš skrze milost než jako dítě skrze přirozenost, a čeho se ono zmocňuje věkem, 
toho ať se my zmocňujeme ctností. Neobdivujme osoby důstojných kvůli zisku, ale 

v každém postavení a poměrech ať je nám milý ten, kdo se bojí Boha a činí spravedlnost. 
Prostota jehněte je ta, která mezi tisícem, dokonce bezpočtem ovcí poznává matku ne 

podle barvy nebo rouna, ale podle samotného hlasu; která, když slyší, vyskakuje a tancuje a 

přibíhá a požívá z vlastních vemen dobrodiní mléka. Tak i my nebuďme unášeni každým 

větrem učení (Ef 4,14), ale poznejme hlas své matky, hlas církve, který k nám mluví  
na stránkách svatého Písma, abychom byli ovce stáda Páně a pastvy jeho (J 10,2) o kterých 

říká sám pastýř ovcí: Já znám své ovce a ony znají mne, a cizího nebudou následovat  
(J 10,14 a 4-5), a Petrovi: Pas moje ovce, pas moje beránky (J 21,15-17). 
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Prostota holubice, i když by mohla souviset s mnoha věcmi, se nejspíš pozná v tom, že 
nežije z kořisti, po způsobu jiných ptáků, ale živí se čistým zrnem. Tak i my nežijme 

z kořisti, po způsobu pokrytců, kteří vykořisťují jiné a přičítají si jejich ctnosti. Pasme se 
čistým zrnem obilí, z kterého se vytváří chléb živý, dávající život věčný, který pokládá 
k jezení a sytosti Kristus, který je chléb andělů, osvěžení svatých duší, život žijících a 
blaženost všech blažených.   
 
Podle TOMÁŠE AKVINSKÉHO (1225-1274), filozofa a teologa scholastické 

tradice, jednoho z 33 učitelů církve, není třeba, aby u ctnostného člověka bylo 
užívání rozumu silné ve všem, nýbrž pouze v tom, co se má konat podle 
ctnosti. A tak je užívání rozumu silné ve všech ctnostných. Proto ti, kdo se 
zdají prostí kvůli nedostatku světské mazanosti, mohou být prozíraví podle Mt 

10,16.156 
Když Tomáš Akvinský vysvětluje, proč se Duch svatý objevil v podobě 

holubice, uvádí čtyři důvody:  
1/ „pro úpravu, která se vyžaduje při křtu, aby totiž nepřistupoval obmyslně: protože, 

jak se praví Moudr. 1: ,,Duch Svatý ukázněnosti uteče obmyslnému." Holubice totiž jest 
živočich prostý, nemající vychytralosti a lstivosti; pročež se praví Mat. 10: "Buďte prostí 

jako holubice. "“ 
2/ „na označení sedmi darů Ducha Svatého, jež naznačuje holubice ve svých 

vlastnostech. Holubice totiž přebývá vedle vod, aby, spatřivši dravce, ponořila se a unikla. 
To patří do daru moudrosti, skrze niž přebývají svatí podle vod Božího Písma, aby unikli 

ďáblovu útoku. - Dále holubice vybírá lepší zrna. To patří do daru umění, jímž svatí 

vybírají zdravé zásady, jimiž se živí. - Dále holubice krmí cizí mláďata, což patří do daru 

rady, jímž svatí živí naukou a příkladem ty, kteří byli dříve mláďaty, to jest, následovníky 
ďáblovými. - Dále holubice netrhá zobákem. To patří do daru rozumu, jímž svatí dobré 

myšlenky nepřevracejí roztrháváním, na způsob kacířů. - Dále holubice postrádá žluči. To 

patří do daru zbožnosti, skrze niž svatí postrádají nerozumného hněvu. - Dále holubice 
hnízdí v dutinách skalních. To patří do daru síly, jímž svatí do ran smrti Kristovy, jenž jest 
pevná skála, kladou hnízdo, to jest, své útočiště a naději. Dále holubice místo zpěvu má 

lkání. To patří do daru bázně, jímž svatí mají potěšení ve lkání nad hříchy.“   
3/ „pro vlastní účinek křtu, což jest odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Neboť 

holubice jest živočich mírný. A proto, jak dí Zlatoústý, K Mat., "při potopě se objevil tento 
živočich. nesa olivovou ratolest, a zvěstuje obecný pokoj okršku země; a také nyní se 

objevuje holubice při křtu, dokazujíc nám vysvobození".“ 
4/ „aby naznačil obecný účinek křtu, což je postavení církevní jednoty. Proto se praví 

Efes. 5 že "Kristus vydal sebe, aby si zjednal Církev slavnou, nemající skvrny ani vrásky 
nebo něco takového, obmyv ji lázní vodní ve slově života". A proto se ukázal vhodně Duch 

Svatý při křtu v podobě holubice, jež jest zvířetem milým a družným. Proto se též praví  
o Církvi, Velepís. 6: "Jedna jest holubice má."“

157 
V prvním dílu svého spisu CATENA AUREA,158 v němž Tomáš Akvinský 

uspořádal komentáře starších autorů k jednotlivým veršům Matoušova 

evangelia, se v komentářích k Mt 10,16 znovu setkáváme s několika již 

uvedenými autory a jejich výklady (hlavně Hilariem, Jeronýmem a 

                                                 
156 Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II,q58,a4,ad2 
157 Tomáš Akvinský, Summa theologiae, III,q39,a6,ad4 
158 Thomas Aquinas, Catena aurea, Mt 10,16-18 
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Chrysostomem, které již nebudeme znovu citovat); dále se tu setkáme 

s Rabanem, Remigiem Anselmem a Řehořem, z něhož Akvinský cituje 

homilie, s kterými jsme se dosud nesetkali. 
ŘEHOŘ v homilii na evangelia XVII,4 píše, že ten, kdo se ujímá úřadu 

kazatele, by neměl činit zlo, ale strpět ho, že by měl svou mírností utišit zlobu 

hněvu a svými zraněními uzdravit zranění hříšníků v jejich bídě. A i kdyby 

úsilí dobře činících vyžadovalo, aby byl přísný k těm, kteří jsou mu poddáni, 

měla by to být přísnost lásky a ne krutosti, zevně dodržující pravidla kázně, 

uvnitř milující ty, které napravuje. O těch, kteří zapomínají, že jsou otcové, a 

chtějí být páni, kteří mění stav podřízenosti v pyšné panování, takže ti, kteří 

jim navenek nadbíhají, je uvnitř nenávidí, je psáno, že jsou to ti, kteří 

přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou zuřiví vlci. Abychom tomu 

předcházeli, máme vzít v úvahu, že jsme posláni jako ovce mezi vlky. 
RABANUS (asi 780-856), arcibiskup v Mohuči, znovu připomíná odkládání 

kůže hada a dává je do souvislosti s tím, že kazatel procházející úzkou cestou 

má odkládat starého člověka. To, že Ježíš vlky myslel lidi, se podle něj ukazuje 

v tom, že dodal: „Varujte se lidí.“ 
REMIGIUS (zřejmě Lyonský, zemřel 875) dává prozíravost hada  

do souvislosti s tím, že první člověk byl hadem oklamán; „…jako by řekl: 

Nepřítel byl lstivý, aby podvedl, ty buď prozíravý, aby ses zachránil; on 

doporučil dřevo (strom), ty také doporuč dřevo kříže“ (slovní hříčka, která 

bohužel v češtině nevynikne: hebr. ֵעץ, řec. xulon, lat. lignum, ang. tree = strom 
i dřevo). 

Podle Remigia také Pán spojuje prozíravost a prostotu, protože prostota bez 

prozíravosti by mohla být snadno oklamána, a chytrost je nebezpečná, není-li 
zjemněna prostotou, která nikomu neublíží. 

Akvinský zmiňuje také HILARIŮV výklad, že had pokoušel nejdřív jemnější 

pohlaví, lákal ji (Evu) nadějí a sliboval podíl na nesmrtelnosti. I my máme 

využít každou příležitost, nahlížet dobře do každé lidské přirozenosti a sklonu, 

využívat moudrost v řeči a zjevovat naději na dobré věci, které mají přijít; to, 
co on sliboval falešně, můžeme kázat pravdivě ve shodě s Božím slibem, že ti, 

kdo uvěří, budou jako andělé.  
V Akvinského HOMILII NA TEXT MT 10,16159 je vidět výrazný vliv již 

citovaných autorů:  
Jana Zlatoústého: Ježíš neposílá učedníky k vlkům, ale mezi vlky, aby 

ukázal svou moc, kdyby ovce zvítězily nad vlky; aby i přes utrpení nezahynuly, 

ale vlky obrátily, radši obměkčily tvrdost jejich srdce, než je zabily; aby se 
mezi vlky učily být pokorné a nikomu nečinily protivenství…  

                                                 
159 Anonym (ed.), Evangelium sv. Matouše s homiliemi, s. 107-108 
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Řehoře: … aby svou pokorou zkrotily hněv lidí a uzdravily rány smrtelných 

hříchů; v protikladu k nim mluví o lítých vlcích v rouše ovčím, kteří ukazují 

moc nad těmi, kdo jsou jim poddáni, a sdírají je a ukazují pýchu místo pokory.  
Jana Zlatoústého: Největší útěchou pro učedníky je moc toho, kdo je posílá; 

mohli být sice učiněni silní jako lvi, ale takto budou slavnější a dokáže to jeho 

moc. 
Jeronýma: Učedníci mají být moudří jako hadi a prostí jako holubice – aby 

se skrze hadí chytrost mohli ochránit a pro svou prostotu nikomu neškodili.  
Hilaria, Ambrože a dalších: U hada se znovu objevují ochrana hlavy a 

obnova skrze odložení staré kůže.  
Remigia: Jako byl starý nepřítel chytrý k oklamání, tak vy buďte moudří  

ke své záchraně; on chválil ovoce stromu, vy chvalte moc svatého kříže.  
Hilaria: To, co on sliboval lživě (nesmrtelnost), to my můžeme slíbit podle 

pravdy, neboť Hospodin slíbil, že budou rovni andělům, kdo mají pravou víru. 
Tertulliana: Holubice nemá žluč; (Akvinský dodává, že nekouše – viz výše 

Summa theologiae) – také my nemáme mít v sobě zlost a škodit druhým. 
Remigia: Je však třeba spojit obojí – prostota bez moudrosti může být 

snadno oklamána a chytrost bez prostoty může škodit našim bližním. 
Zlatoústého: Nestačí trpět protivenství, ale je třeba také nebát a nehněvat, 

protože hněv nemůže být zkrocen hněvem, ale pokorou a dobrotou. 
Akvinský tak představuje syntézu toho, co bylo dosud řečeno; a zdá se, že 

už k tomu není co dodat.  

 
2.6. Reformace 
 

JAN KALVÍN (1509-1564), švýcarský teolog francouzského původu, si  
ve svém komentáři na synoptická evangelia

160 všímá toho, že zatímco 

předchozí příkazy se týkaly pouze aktuálního vyslání (krátkého cvičení 

v kázání), které bylo omezeno na pár dní, od Mt 10,16 Ježíš připravuje 

učedníky na budoucí období, činnost větší obtížnosti a daleko vyšší 

důležitosti. Ačkoli nebyli bezprostředně přivedeni do těchto zápasů, bylo pro 

ně prospěšné, aby byli předem varováni. A ačkoli se bezpochyby slova, že byli 

apoštolé jako ovce mezi vlky, vztahovala i k tomuto prvnímu vyslání (ale Pán 

zpočátku omezil krutost vlků), vlastně se vztahovala spíš až k následujícímu 

období, kdy s nimi Pán jednal tvrději (po odchodu „ženicha“). 
Matouš také zřejmě spojil dohromady promluvy z různých období, 

protože Lukáš vypráví, že tytéž věci byly řečeny (při jiném vyslání) sedmdesáti 

                                                 
160 Calvin, Mt 10,16-20, Lk 12,11-12 
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učedníkům. Jisté je, že tato slova nepředpovídala jen důsledky této cesty, ale 
dala jim varování k celému průběhu jejich apoštolství. 

Při výkladu verše Kalvín ukazuje, že povzbuzení (Mt 10,16b), které 

následuje bezprostředně po varování (Mt 10,16a), plně ukazuje záměr 

varování: Potřebujete prozíravost a nevinnost, protože budete jako ovce 

mezi vlky. Kdyby moudře neužívali opatrnosti, mohli by být sežráni vlky.  A 

na druhou stranu, kdyby se báli při hněvu vlků nebo byli neopatrní, mohli by 
kolísat a selhat ve vykonávání své služby. 

Ačkoli lidé jsou krutí a vražední, Pán by mohl zjemnit jejich zuřivou 

povahu, protože krotí a podrobuje divoká zvířata, kdykoli chce. Když Bůh 

nepodrobuje značnou část lidstva poslušnosti evangelia, ale nechává je v jejich 
divoké povaze, dělá to podle Kalvína proto, aby zkoušel svoje služebníky. A 
ačkoli všichni, které Bůh neobnoví duchem mírnosti, jsou přirozeností vlci, 
přece toto označení Kristem použito hlavně na zuřivé nepřátele evangelia, 
kteří jsou tak daleko od změkčení slyšením hlasu pastýře, že jsou zaníceni větší 

krutostí. A aby udělal zkoušku ještě těžší, nevybavil učedníky žádným 

ochranným brněním, ale vystavil je nechráněné a bezbranné zubům vlků. 
Označení ovce se pak nevztahuje k líbeznosti nebo mírnosti jejich chování 

nebo laskavosti jejich mysli, ale znamená jen, že nebudou mít větší moc nebo 
zdatnost, aby odolali násilí svých nepřátel, než má ovce proti zuřivosti vlků. 

Kristus vyžaduje od svých učedníků, aby se podobali ovcím v jejich 
dispozicích, trpělivostí při bojování proti zlobě bezbožných lidí, mírností,  
s kterou strpí zranění, ale hlavní význam této pasáže je, že hodně mocných a 

krutých nepřátel je sešikováno proti apoštolům, zatímco oni nejsou vybaveni 

žádnými prostředky obrany. Ačkoli Pán pojmenováním nepřátel „vlci“ 

vyjadřuje spíš jejich moc než jejich přání zranit, Kristus spojil tyto dvě věci 
dohromady – zuřivou krutost, která je žene prolévat krev, a moc, kterou jsou 

vyzbrojeni. 
Moudrost učedníků v užívání opatrnosti musí být podle Kalvína regulována 

tak, aby se předešlo větší bázlivosti, než je nezbytné, nebo lenivosti ve službě, 

neboť ti, kteří chtějí být považováni za opatrné a obezřetné, jsou podle něj 

z větší části bázliví či líní. To je vede k tomu, aby ustupovali, zatímco on jim 

nabízí pohyb vpřed. 
Hadi, vědomi si, že jsou nenáviděni, opatrně unikají a odstupují od každé 

věci, která je jim nebezpečná. Tak mají věřící pečovat o svůj život, aby se 

nehnali bezhlavě do nebezpečí nebo se nevystavovali nějakému druhu zranění. 

Na druhou stranu holubice, ačkoliv jsou přirozeně bázlivé a vystavené 

bezpočtu útoků, létají ve své prostotě, dokud nejsou napadeny, a často sídlí 

v dosahu ptáčníkových léček. K takové prostotě Kristus povzbuzuje své 

učedníky, aby jim nic nemohlo bránit ve sledování jejich postupu. Vidíme, že 

Kristus zavrhuje tělesnou moudrost nebo spíše lstivost, ve které většina lidí 
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postupuje jen tak daleko, jak je to pro ně bezpečné, a pak, z neochoty setkat se 
s nebezpečím, se zříkají Kristova volání. 

 
V ŽENEVSKÉ STUDIJNÍ BIBLI z roku 1560 mohou čtenáři číst Písmo 

s pomocí poznámek založených na teologii Kalvína, Luthera, Zwingliho a 

dalších vůdčích osobností reformace. V poznámce k verši Mt 10,16 se píše, že 

naše moudrost nemá být lstivá ani naše prostota bláznivá, ale že smíšením 

těchto zvířecích povah má být jistá podoba dobré povahy, která je složena 

dokonale z nich obou. V poznámce k verši Mt 10,17 pak upřesňují, že lidé jsou 

jeden druhému vlky kvůli náboženství. 
 

2.7.  18. − 19. století 
 

Kalvinistický biblický vykladač MATTHEW HENRY (1662-1714) si  
ve svém spise AN EXPOSITION OF THE OLD AND NEW TESTAMENT z r. 1706 
(známém jako Commentary on the Whole Bible – buď Complete, nebo 

Concise) ve svém výkladu Mt 10,16-42 všímá, že tato část hledí dále než 

k aktuálnímu vyslání, a rozděluje tento výklad na dvě části: I. předpovědi 

těžkostí a II. pokyny a povzbuzení. 
Hříšní lidé jsou podle něj jako vlci, v jejichž povaze je zhltnout a zničit, a 

Boží lidé, zvláště jeho služebníci, jako ovce a snadná kořist pro ně. 

Pronásledovatelé jsou dokonce horší než zvířata, protože útočí na svůj vlastní 

druh. Zdá se od Krista kruté, že je vystavuje takovému nebezpečí, ale útěchou 

je, že je posílá on – bude je chránit a podpírat a je pro ně připravena sláva  
po jeho pravici. Navíc jsou dobře vyzbrojeni jeho radami a povzbuzeními. 

Mezi ty první rady patří právě Mt 10,16. Henry zajímavým způsobem 

spojuje protikladné dvojice zvířat v tomto výroku: Jsou posláni mezi vlky, 
proto musejí být prozíraví jako hadi, ale jsou posláni jako ovce, proto musí být 

nevinní jako holubice. 
 „Buďte prozíraví jako hadi“ je spíš než jen povolení doporučení, které je 

užitečné ve všech časech, ale zvláště v časech utrpení. Henry říká: „Nebuďte 

jako lišky, jejichž mazanost je podvést ostatní, ale jako hadi, jejichž opatrnost 

je jen ochránit se a přesunout se do bezpečí.“ Kristovi učedníci jsou 

nenáviděni a pronásledováni jako hadi, a proto potřebují hadí prozíravost a 

mohou používat všechny čestné a zákonné prostředky pro svou ochranu. 
Kristus nám dává také příklad této moudrosti (Mt 21,24-25, 22,17-19, Jn 7,6-7) 
a podobně i Pavel (Sk 23,6-7). Máme být ochotni ztratit i život a všechno jeho 

zajištění, ale nemáme tím plýtvat. Henry připomíná i některé starší výklady: 

chránit svou hlavu, neposlouchat hlas zaklínače, ukrýt se ve spárách skal. 
Moudrostí podle něj je i zůstat ve zlý čas zticha. 
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„Buďte nevinní jako holubice“ znamená podle něj být vlídní, mírní a 

klidní, nejen nikoho nezranit, ale i snést něčí nepřátelství, být bez žluči 

(hořkosti), raději ublížit sobě než někomu jinému. Všichni Kristovi učedníci 

musí trvale pečovat o to, aby byli nevinní a neútoční slovem i skutkem, zvláště 

vůči nepřátelům. Potřebujeme holubičího ducha, když jsme obklíčeni dravci, 

abychom neprovokovali a nenechali se vyprovokovat; tak si David přál raději 

křídla holubice, aby mohl uletět, než křídla jestřába. Duch svatý sestoupil  
na Krista v podobě holubice a my máme mít podíl na duchu Kristově, 

holubičím duchu, usilovat o lásku, ne o válku. 
 
Zakladatel metodismu JOHN WESLEY (1703-1791) ve svém komentáři 

k celé Bibli (vytvořeném mezi lety 1754-1771) připojuje k verši Mt 10,17 

kratičkou poznámku vztahující se ještě k předešlému verši: „Ale nemysli si, že 

všechna tvoje nevinnost a všechna tvoje prozíravost tě ochrání před 

pronásledováním“ – tak to ukazují jak následující verše, tak jeho vlastní 

zkušenosti kazatele.  
Podobnou poznámku najdeme i v jeho 23. STANDARDNÍM KÁZÁNÍ: 

„„Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ Ale uchrání vás to  
od pronásledování? Ne, leč byste byli moudřejší než váš Mistr nebo nevinnější 

než Beránek Boží.“
161  

V 37. STANDARDNÍM KÁZÁNÍ najdeme na druhou stranu poznámku  
ve smyslu, že bychom neměli být jako vlci:  

„Dej si pozor, abys nebyl fanatickým blouznivcem, který pronásleduje druhé. 

Nenamlouvej si, že tě Bůh povolal (v rozporu s Duchem toho, kterého nazýváš svým 

mistrem), abys hubil životy druhých, místo abys je zachraňoval. Ať tě ani ve snu 
nenapadne, že bys lidi nutil na Boží cestu. Mysli a nechej myslet. Ve věcech náboženství 

nepoužívej žádného násilí. I ty, kdo jsou nejdál z cesty, nikdy „nenuť, ať přijdou“ jinak, než 

prostřednictvím rozumu, pravdy a lásky.“
162 

 
Jednodílný komentář k celé Bibli ROBERTA JAMIESONA (1802-1880), 

ANDREWA ROBERTA FAUSSETA (1821-1910) a DAVIDA BROWNA (1803-
1897) vydaný v roce 1871 nabízí k Mt 10,16 jen krátké poznámky: jako ovce 
znamená bezbranné, mezi vlky znamená připravené jako kořist – to je tak 
překvapivé, že není žádný div, že toto prohlášení začíná zvoláním „Hle“; sama 

chytrost hada je podle nich pouhá mazanost a nevinnost holubice je trochu 

lepší slabost, ale v kombinaci těchto vlastností by je chytrost hada mohla 

chránit od zbytečného vystavování se nebezpečí a nevinnost holubice  
od hříšných triků, jak mu uniknout. Autoři obdivují, jak harmonicky se tyto 

kvality ukazovaly v apoštolském období církve, než vznikla fanatická touha  

                                                 
161 Wesley, Kázání našeho Pána na hoře, s. 46 
162 Wesley, Cesta posvěcení, s. 47 
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po mučednictví; byla tam odvážná kombinace neohrožené horlivosti a klidné 

rozvážnosti. 
 

 

2.8.  20. – 21. století  
 

Anglický kněz a biblický badatel ALFRED PLUMMER (1841-1926) ve svém 

komentáři k Matoušovu evangeliu z r. 1909 píše, že Ježíš pokládá před 

apoštoly ne slib rychlého úspěchu, popularity nebo lidské chvály, ale ohrožení 

a pronásledování. Kristovi služebníci nemají žádné právo provokovat 

destrukci – mají být nevinní jako holubice. Je třeba udělat tolik práce, že život 

každého misionáře je vzácný. Když jsou pronásledování v jedné oblasti práce, 

mají si hledat jinou – to je moudrost hada. I Kristus sám se vyhýbal svým 

nepřátelům, dokud nepřišla jeho hodina. Podle Plummera je dokonce někdy 

statečnější odvážit se utéct než podstoupit zbytečná rizika, aby člověk nebyl 

považován za zbabělce.
163 

 
Německý evangelický teolog JULIUS SCHNIEWIND (1883-1948) ve svém 

výkladu Matoušova evangelia z r. 1937 píše, že učedníci jsou pro svou osobu 

zcela bez obrany (jako ovce mezi vlky), jejich podílem může být jen utrpení a 

pronásledování, ale nejde o mučednictví za každou cenu – proto je u Matouše 

připojeno napomenutí: buďte opatrní jako hadi a prostí jako holubice. Ježíš 

mluví o útěku před pronásledováním (10,23, 24,16), o obraně před soudem 
(10,17n.); přitom je u Lk 21,15 výslovně zaslíbena moudrost, kterou dává 

Bůh.
164 

 
Švýcarský protestantský teolog KARL BARTH (1886-1968) ve své 

KIRCHLICHE DOGMATIK (Církevní dogmatice) píše, že učedníci nebyli 

posláni jako pastýři, ačkoli je to jejich funkce (J 21,15-17), ani jako vlčáci, 
kteří mohou kousat neméně než vlci sami a jsou jim dobrým soupeřem, ale 

jako stvoření, která nemají žádnou moc bojovat proti nim a z lidského pohledu 

nemohou být než jimi honěna a žrána. Podle Bartha to není nic pro 

Nietzscheho. Výroku „Buďte tedy chytří jako hadi a nevinní jako holubice“ 

lze těžko rozumět tak, jako by to byl způsob, kterým by si snad mohli pomoci 

v této strašné situaci lepší schopností. 
První obraz by nám mohl ukázat, že hadi hledají a nacházejí své cesty 

s chytrostí a své úkryty s opatrností, jako by učedníci měli být schopní 

                                                 
163 Plummer, s.152-153 
164 Schniewind, s. 72 
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diplomaté. Jestliže je však učedníkům řečeno, že mají být nevinní jako 

holubice, nemáme to chápat jako druhou radu, která je překvapivá vedle té 

první, ale jako vystupňování a překročení toho, co předcházelo, tím, co 

následuje. Tomu máme rozumět dialekticky: v kontrastu k obvyklému vzoru 

může tvá hadí moudrost, tvůj způsob úniku z těžkých situací, tvá diplomacie 

spočívat jen v nejméně diplomatické nevinnosti holubice. Tvoje hadí moudrost 
nemá mít žádné iluze o zlém světě, do kterého tě posílám, a ještě má do něj jít 

beze strachu, vyjít mu vstříc navzdory důsledkům prostě tak, jací jste, jací máte 

být jako moji učedníci a svědkové, protože jsem vás takovými učinil.
165 

 
Skotský teolog WILLIAM BARCLAY (1907-1978) ve svém komentáři 

k Matoušovu evangeliu z r. 1956 píše, že Matouš v oddílu 10,16-22 spojil 
podle svého zvyku do jednoho celku, co Ježíš řekl v různých obdobích a při 

různých příležitostech (při prvním vyslání učedníků i po svém vzkříšení)  
na téma pronásledování.

166 Připomíná, že Ježíš poctivě sdělil svým učedníkům, 

co mohou očekávat, jestli ho budou následovat – pronásledování od státu, 

církve i rodiny.
167 Připomíná i konkrétní důvody, pro které byli křesťané 

pronásledováni – obviňování z kanibalismu, žhářství, porušování rodinných 

vztahů, jiný vztah k otrokům, narušování obchodu a podobně.
168 Samotnému 

verši Mt 10,16 se ale Barclay v tomto spisu nevěnuje. 
 
Metodistický teolog a misionář ELI STANLEY JONES (1884–1973) ve své 

knize denních zamyšlení nad texty Písma CHRISTIAN MATURITY (Křesťanská 

dospělost) z r. 1957 píše k textu Mt 10,16-18, že prvotní křesťané se zřekli 

všech zbraní s výjimkou zbraní lásky, přizpůsobili svou schopnost trpět kruté 

schopnosti římské vlády mučit je – a zvítězili láskou. Moc této lásky agapé 

ilustruje na příkladu maloasijského mnicha Telemacha, který byl ukamenován, 

když volal na gladiátory, aby přestali bojovat, ale jeho láska zvítězila, protože 

císař Honorius vydal výnos, který zakazoval všechny gladiátorské hry, nebo  
na příkladu metody nenásilného odporu M. K. Ghandiho, která staví duševní 

sílu proti síle fyzické.
169 

 
Americký teolog FLOYD V. FILSON (1896-1980) věnuje ve svém komentáři 

z r. 1960 Mt 10,16 jen krátkou poznámku: Od tohoto bodu řeč předjímá odpor 
a aktivní pronásledování. Nezajištění a neozbrojení apoštolé jsou bezmocní 

jako ovce mezi vlky. Nesmí se bránit protiútokem, ale mají být opatrní jako 
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příslovečně chytrý had (Gn 3,1) a nevinní, prostí nepravosti, jako mírné, 

nevinné holubice.
170 

 
Švýcarský teolog EDUARD SCHWEIZER (1913-2006) ve svém komentáři 

k Matoušovu evangeliu z r. 1973 připomíná, že metafora ovcí mezi vlky se 

nachází v židovské i řecké literatuře. Skupina učedníků podle něj není 

bezpečné útočiště pro ovce – musí se vydat nejen do nejistoty, ale dokonce do 
bezbrannosti. Jsou ale varováni před záměrným vyhledáváním mučednictví. 

Jejich opatrnost nespočívá v chytrých diplomatických postupech, ale v čistotě 

života, který je opravdový a nenasazuje si žádné masky. Zůstává jim ale 

možnost útěku (10,23) nebo přiměřené obrany, dané Bohem samým.
171 

 
Německý teolog MEINRAD LIMBECK se ve svém komentáři z r. 1986 

zabývá veršem Mt 10,16 jen nepřímo, při výkladu slova axioj - (být) hoden. 

Vysvětluje, že to neznamená zasloužit si, mít nárok, ale spíše být rovnovážný, 

rovnocenný, hodit se k něčemu. V této souvislosti k textu Mt 10,16n 
připomíná, že na světě existují lidé, ke kterým se v tomto smyslu evangelium 
nehodí a kteří se nehodí k nebeskému království, a že Ježíš nevyžadoval  
po svých učednících, aby se při svých misiích obraceli na ty, ke kterým se jeho 

poselství nehodí.
172 

 
Finský teolog RISTO URO ve své studii OVCE MEZI VLKY z r. 1987 píše, že 

centrální téma celé misijní řeči vystihuje výrok o učednících a jejich učiteli – 
oni budou sdílet jeho autoritu i osud. Zatímco Mt 10,16 představuje dobrý 

přechod k následující části, Mt 10,23 spojuje obě témata předešlých částí – 
vyslání do izraelských měst (10,5-15) i pronásledování učedníků (10,16-22).173  

V drastické ve změně obrazu z ovcí bez pastýře vlky vidí Uro 
ambivalentní postoj Matouše k židovskému národu.

174 
Uro také připomíná, že metafora ovcí mezi vlky je důvěrně známá z řecké i 

židovské literatury - bezbrannost beránka vůči vlkovi je ilustrována např. 

v Homérově Illias 22,263, v židovské literatuře byl obraz použit na situaci 

Izraele mezi nepřátelskými národy – 4Ezd 5,18, ŽŠal 8,23, 1Hen 89,10-27.55, 
90,6-17; tady je však použit pro situaci křesťanských misionářů čelících 

odporu jejich krajanů. Hřích Izraele se tak podle Ura jeví horší než hřích 

národů.175 
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Americká teoložka DOROTHY JEAN WEAVER si ve své práci THE 

MISSIONARY DISCOURSE IN THE GOSPEL OF MATTHEW z r. 1990 všímá, že 

zatímco v první části misijní řeči byla iniciativa v rukou učedníků, v druhé 

části přebírají iniciativu jiní a učedníci na jejich iniciativu odpovídají. Podobně 

se přesun iniciativy odráží v dvojitém motivu poslání v misijní řeči (10,5b-6 a 
10,16) – v první části mají učedníci aktivní roli, jak je vidět v imperativu 
„jděte“, který se zaměřuje na jejich iniciativu, druhá část se zaměřuje  
na Ježíšovu iniciativu („posílám vás“) a učedníci mají pasivní roli (jsou 

posláni). A zatímco v první části Ježíš označil objekt služby učedníků jako 

„ztracené ovce“, v Mt 10,16 jsou ovcemi učedníci a ti, ke kterým jsou posláni, 

jsou zobrazeni jako vlci. Ježíš tak naznačuje, že nebudou jen odmítnuti, ale 

také násilně napadáni jako bezbranné ovce. 176  
Weaver oponuje Gundryho názoru, že misionáři jsou ohrožování vlkům 

podobnými vůdci – s odkazem na kontext ukazuje, že 1/ se mají varovat lidí 

(tj. obecné varování), 2/ je budou napadat členové rodiny, 3/ budou nenáviděni 

všemi.
177 

Struktura oddílu 10,16-23 odráží dvojitou strukturu verše 10,16 jako obecné 

varování s důrazem na pronásledování (10,16a, 10,17b-18, 10,21-22) a 
obecný příkaz s důrazem na odpověď na pronásledování (10,16b, 10,19-20, 
10,23).178 Spojka „proto“ (tedy) pak podle Weaver naznačuje, že odpověď 

učedníků nemá vyplynout ze strachu, ale z poslušnosti Ježíši, který je  
do takové situace posílá. 

Moudrost hada a nevinnost holubice se zdají být protikladné, ale podle 

Weaver moudrost předpokládá jasné myšlení a prozíravé činy, prostota pak 

vychází z čistoty záměru a má za výsledek transparentní život.
179 V této 

souvislosti Weaver cituje Weirův překlad: „Jestliže jste moudří jako hadi, pak 

buďte nezkažení jako holubice.“
180  

Na událostech v Mt 26,1-28,20 se pak podle Weaver ukázalo, že učedníci 

dosud nebyli připraveni sloužit ani trpět.
181 Po jejich opětném shromáždění  

na hoře v Galileji je však Ježíš vyslal na misii, která čtverým způsobem 

přesáhla jejich galilejské vyslání (viz čtveré užití zájmena paj v Mt 28,18-
20).182 Tak podle Weaver galilejské vyslání, které se neuskutečnilo uvnitř 

rámce příběhu, našlo své naplnění mimo rámec příběhu v misii univerzálních 
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dimenzí a implicitní čtenář Matoušova příběhu má nahlížet sama sebe jako 

aktivního účastníka v dokončení tohoto příběhu.
183 

Ve svém článku ‘SUFFERING VIOLENCE’ AND THE KINGDOM OF HEAVEN 
(MT 11:12) z roku 2011 se Weaver zabývá správnými odpověďmi na násilí a 

mj. uvádí dva základní klíče pro rozlišení správné odpovědi – být pozorní 

k obklopujícím okolnostem a k hlasu a vůli Boží. V této souvislosti připomíná 

Ježíšův příkaz být současně moudří jako hadi a nevinní jako holubice. Tento 

zdánlivě paradoxní příkaz je podle ní ve skutečnosti voláním držet oči i uši 

otevřené k hrozícímu nebezpečí, varovat se lidí a rozpoutaného násilí, ale také 

voláním k odporu proti falešné oddanosti lžiprorokům a lžimesiášům (Mt 
24,23-24). 

 
Americký teolog DANIEL J. HARRINGTON se ve svém komentáři z roku 

1991 Mt 10,16 důkladněji nezabývá, uvádí jen v poznámkách k textu odkazy 
k obrazům ovcí mezi vlky, chytrosti hadů a nevinnosti holubic v Bibli (Gn 3,1, 
Iz 11,6), pseudepigrafu (1Hen 90,6-30) a midraši (MidrCant 2,14) a verš Mt 

10,16 nazývá úvodním prohlášením k následujícímu textu (10,16-25).184 
 
Americký teolog CRAIG L. BLOMBERG ve svém komentáři z r. 1992 píše, 

že Ježíš ostrým proverbiálním jazykem volá učedníky, aby prokázali velkou 

prozíravost bez hříšného kompromisu. „Nevinný“ znamená doslova 

nesmíšený a vztahuje se k čistotě záměru. Chytrost a integrita podle něj tvoří 

zásadní kombinaci, která se často v křesťanské církvi nenachází.  
Ve skutečnosti ji podle něj často převracíme a jsme provinilí jako hadi a hloupí 

jako holubice.  
 
V roce 1993 vyšlo hned několik komentářů k Matoušovu evangeliu – D. R. 

A. Hareho, Donalda A. Hagnera, Craiga S. Keenera a Ulricha Luze. 
 
Podle naturalizovaného amerického teologa DOUGLASE R. A. HAREHO 

(nar. 1929) nám Mt 10 připomíná, že evangelizační činnost mezi těmi, kdo nás 

znají, je v některých ohledech těžší než kázání evangelia na vzdálených 

místech.
185 

 Hare si všímá, že Matouš nevěnuje žádnou pozornost historické události, 
odchodu a návratu učedníků, a na rozdíl od Marka a Lukáše, u nichž není 

žádný náznak násilného nepřátelství, ale jen zmínky o odmítnutí poskytnout 

pohostinství a přijmout evangelium, mluví o pronásledování. To se podle něj 
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vztahuje až k povelikonoční misii k Izraeli – teprve od Skutků můžeme 

sledovat sporadické pronásledování v Palestině a útoky židovských 

společenství v diaspoře na Pavla.186 
Matouš podle Hareho ohraničuje text týkající se pronásledování (10,17-23) 

úvodem (10,16) a závěrem (10,24-25), které nám pomáhají přiblížit nám tento 

oddíl. Ovce mezi vlky jsou extrémně zranitelné, přežití je zázračné. Prohlášení, 

že to je Ježíš, kdo nás posílá (viz důrazné egw), dává misionářům ujištění, že 

bude jejich jistou ochranou a pomůže jim duchovně přežít jakékoli nepřátelství, 

se kterým se setkají. S Ježíšovou pomocí je možné milovat i své náboženské 

nepřátele. Závěr pak připomíná, že učedníci jsou voláni sdílet Ježíšovu 

zkušenost nepřátelství a odmítnutí.187 
 
Americký teolog DONALD A. HAGNER  si ve svém komentáři všímá, že 

zatímco „ovce“ se u Matouše obvykle vztahují k těm, kteří jsou „ztracení“ 

(9,36, 10,6, 15,24, 18,12), tady a v 26,31 se vztahují k učedníkům a na obou 
místech, ale zvláště tady, se vztahují k nebezpečí, které ohrožuje učedníky. 

Povaha tohoto nebezpečí je vyjádřena v následující části řeči. 
Tváří v tvář nebezpečí mají být učedníci rafinovaní jako hadi a nevinní 

jako holubice. Myšlenka hadí rafinovanosti se vrací ke Gn 3,1, kde je užito 

stejné slovo; holubice, o níž se věřilo, že nemá žluč, byla symbolem různých 

ctností. Instrukce jsou zároveň praktické (např. utéct před pronásledováním), 

zároveň udržující etický tón Ježíšova učení (odkaz k Fp 2,15 a Ř 16,19) – a 
obojí je třeba uplatnit současně.188 

 
Americký teolog CRAIG S. KEENER má ve svém komentáři u Mt 10,16 jen 

krátkou poznámku, že kontrast mezi zlými vlky a nevinnými ovcemi nebo 

beránky byl příslovečný a že židovský lid (Izrael) na sebe někdy nahlížel jako 

na ovce mezi vlky (národy).
189 

 
Podle amerického teologa ROBERTA H. GUNDRYHO Matouš v oddílu 

vztahujícím se k pronásledování při misii zahrnující národy (10,16-42) 
shromažďuje materiál rozptýlený u Marka a Lukáše a vztahuje ho 
k pronásledování dvanácti učedníků, kteří zastupují všechny Ježíšovy 

učedníky. 
Ve svém komentáři k Matoušovu evangeliu z r. 1994 porovnává Mt 10,16 a 

Lk 10,3 a zdůrazňuje charakteristické vložení egw u Matouše, které soustředí 

pozornost na Ježíše a jeho autoritu. Všímá si změny obrazu ovcí, které dříve 
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představovaly ztracený izraelský lid bez pastýře a nyní představují Ježíšovy 

misionáře, ohrožované vlkům podobnými vůdci lidu. Tak podle něj existuje 

určitá solidarita mezi pronásledovanými misionáři a sužovaným lidem – 
utrpení obou skupin pramení podle něj ze stejného zdroje.  

Moudrost podle Gundryho spočívá v poslušnosti Ježíšových instrukcí a 

nevinnost je v kontrastu s neoprávněností zištných falešných proroků (7,24). 

Potřeba moudrosti a nevinnosti podle Gundryho nevychází z ohrožení 

pronásledováním vlky, ačkoli by mohly ochránit před pronásledováním, ale 

spíše z Ježíšovy autority: protože on posílá své učedníky, oni musejí jít 

v poslušnosti.
190 

 
Slovenský teolog ŠTEFAN PRUŽINSKÝ ve svém komentáři z r. 2000 uvádí, 

že ti, kteří jsou a budou povolaní do apoštolské služby, mají počítat 

s nebezpečím (dokonce i smrtí), které bude přicházet ze strany Kristových 

nepřátel – v palestinském prostředí to byli zvláště vůdci židovského národa – 
farizeové a saduceové. Proto mají usilovat především o dvě věci – obezřetnost 

a nevinnost. Pružinský tu uvádí významy slov fronimoj (rozumný, rozvážný, 

chytrý) a akeraioj (nezkažený, čistý; nerozpolcený) a jeho synonyma aplouj 
(prostý, upřímný). Jde tedy o jednání, které se vyznačuje čistotou a dobrým 

úmyslem a zároveň ostražitostí a rozvážností, aby se prostota nestala naivitou 

nebo nepřerostla do kompromisu nebo nezodpovědnosti.
191 Pružinský zde 

cituje i Basila Velikého: „Moudrý jako had je ten, kdo obezřetně a rozvážně 

předkládá učení, aby tak co nejúspěšněji přivedl posluchače k přijetí učení. A 

nevinný jako holub je ten, kdo se nemstí tomu, kdo zamýšlí zlo.“
192 

 
Švýcarský teolog ULRICH LUZ ve svém komentáři z r. 2001 uvádí, že 

koexistence ovcí a vlků přináší spektrum zkušeností násilí – eschatologický 

pokoj, ve kterém budou spolu žít v harmonii (Iz 11,6, 65,25), ještě není 

realitou. Ve SZ a židovské tradici se obraz ovcí mezi vlky vyskytoval podle 
Luze často v popisu situace Izraele mezi národy (Luz odkazuje spíše na 

pseudepigrafy – 1Hen 89,55, 4Ezd 5,18 – a midraše – Tanch 32b, EstRab 
10,11), nyní u Ježíše a v nejranější církvi v popisu situace učedníků v Izraeli, 
což šokuje a připravuje následující oddíl (10,18-23) – učedníci nezakusí jen 

odmítnutí, ale také násilí, a to mají být bezbranní, a dokonce bez myšlenky na 

pomstu. To odpovídá Kázání na hoře, zřeknutí se obranné hole i pozdravu 

pokoje. Tato situace není omezena jen na tuto první misii. Důležité je tedy 
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důrazné egw – Ježíš sám učedníky poslal do této situace a od začátku je za ni 
odpovědný.

193 
Následují obecné pokyny pro chování – být moudří jako hadi a čistí jako 

holubice. Holubice byla pro Řeky i Židy vzorem integrity, bezbrannosti a 

čistoty, had je již v Gn 3,1 považován za chytrého. V MidrCant 2,14 tvoří tyto 

vlastnosti antitezi (viz výše). Holubičí prostá čistota se hodí k ovčímu nenásilí, 

ale hadí rafinovanost činí problém. Bez dalších náznaků v textu nemůže být 

automaticky spojena s prozíravostí v podobenstvích (7,24-27, 25,1-12) nebo 
včasným útěkem při pronásledování. 

Dále se Luz věnuje dějinám exegeze s početnými odkazy k autorům a jejich 

spisům (Jeroným, Kalvín, Bullinger – skrz opatrnost se vyvarovat úkladů, 

Tertullianus – holubice jako symbol křesťanů, had jako ničitel božského 

obrazu, Origenes, Vergilius – ochrana hlavy svým tělem, Řehoř Veliký – 
dialektický vztah mezi chytrostí a prostotou, Luther – opatrnost vůči zákeřným 

lidem, upřímnost vůči dobrým, Häring – chytrost hadů a ryzost holubic 

odpovídá napětí mezi „být ve světě, ale ne ze světa“, Barth – nevinnost 
holubice je nad diplomacií hadí rafinovanosti). Jak tuto část uzavírá Luz:  
„V každém případě, interpretovo vlastní porozumění světu interpreta zde 

nachází své bitevní pole.“
194   

 
Ve společném komentáři k Matoušovu evangeliu velšského (a amerického) 

teologa WILLIAMA DAVIDA DAVIESE a amerického teologa DALEA  
C. ALLISONA JR. (z r. 2004; 1. vydání v r. 1991) autoři upozorňují, že Mt 

10,16 zahrnuje dvě proverbiální vyjádření, jež stojí jako nadpis následující 

části, která předpovídá osud těch, kdo jsou jako ovce mezi vlky; připomínají, 

že ovce mezi vlky jsou obrazem obvyklým v židovských i křesťanských 

textech, a ke Gundryho názoru, že Ježíšovi misionáři jsou ohrožováni vlkům 

podobnými vůdci, dodávají, že těmi vůdci jsou zákoníci a farizeové. 
Výraz akeraioj dávají do souvislosti s tím, že holubice není dravec, 

upozorňují, že slovo doslova znamená „nesmíšený“ a že v raném křesťanství se 

jeho obrazné užití blíží významu „dětská prostota“ (Ř 16,19, Fp 2,15); slovo 
aploustatoi v rukopisu D je podle nich dobrou interpretací – v učednících 

není žádná lest, jejich úmysl je všem zřejmý; taková prostota je konzistentní 

s prozíravostí hada, jejímž záměrem je prosté přežití. 
Mt 10,16 reinterpretuje tradiční obrazy, které rabíni užívali pro situaci 

Izraele mezi národy – ovce už nejsou židé, ale Ježíšovi učedníci, vlci nejsou 

pohané, ale židé nepřátelští křesťanské misii, ti, kteří jsou moudří a nevinní, už 

nejsou židé obklopení národy, ale spíše Ježíšovi následovníci v situaci 
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pronásledování. Podobně i jinde v Matoušově evangeliu jsou obrazy a 
privilegia tradičně spojovaná s Izraelem spojovaná s církví.

195  
 
Americký teolog FREDERICK DALE BRUNER ve svém komentáři z r. 2004 

píše hned v úvodu ke kapitole věnované misijní řeči, že byl v pokušení nazvat 

ji Ježíšova promluva o trpící misii, protože utrpení je podle něj normálním 

kontextem misie. Dává také misijní promluvu do kontextu s Kázáním na hoře – 
obě Ježíš vytvořil pohnut lidskou bezmocností, jejich tělesnou i duchovní 

bídou; jedna učí křesťanskému životu a druhá křesťanské misii – vdechu a 
výdechu křesťanské existence.

196 
Verš Mt 10,16 označuje Bruner jako „zvířecí motto misie“, s představou 

erbu rozděleného do čtyř částí s jedním zvířetem v každé části. Píše, že 

můžeme být zklamáni, když jsme nazýváni ovce – zvířata, která ve zvířecí říši 

nejsou příliš imponující; nebylo by lepší tygři? Výzvou učednictví je ale právě 

vzdát se světových standardů hrdinství. 
Podobně jako někteří jiní autoři člení i Bruner následující text do dvou 

oddílů, které on nazývá těžkosti (10,17b-18, 10,21-22) a důvěra (10,19-20, 
10,23); podobně pokyny pro těžkosti (10,16-23) a pokyny pro důvěru 
(10,24-39). 

Ježíšovo důrazné „Hle, já vás posílám“ podle něj znamená, že vyslání ovcí 

k vlkům není omyl, ale cesta záměrné zranitelnosti. Bruner připomíná 

Chrysostomova slova o tom, že jako ovce vítězíme, ale jako vlci jsme poraženi 

(a ilustruje je na příběhu z francouzské reformace), i Augustinova slova o tom, 

že když vlci zabili pár ovcí, změnili se a stali se ovcemi. 
Dále si Bruner všímá opačné změny obrazu – jak se ze ztracených ovcí (Mt 

9,36) v promluvě stali ohrožující vlci (Mt 10,16) – a na základě učení  
o člověku (kap. 2) píše, že jsme současně obojí, vlci i ovce – a tak svět 

současně potřebuje misii jako ovce a odporuje jí jako vlci.197 Bruner 
připomíná Jeronýmův i Gundryho názor, že učedníci trpí hlavně  
od náboženských vůdců, ale na základě kontextu doplňuje, že trpí i  
od světských vůdců. 

Při výkladu druhé části verše Bruner upřesňuje, že obrazem ovcí mezi vlky 

učí Ježíš učedníky zranitelnosti, ale obrazem hadů jim říká: „Nebuďte hloupě 

zranitelní.“ Učedníci nemají hady napodobovat ve všem, ale jenom 

v moudrosti; mají být chytré ovce, které následují hlas svého pastýře a 

nepřeceňují laskavost vlků. 
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K obrazu ovcí Bruner píše, že holubice jsou ve světě ptáků to, co ovce  
ve světě zvířat – pokojné, nevinné a nenásilné. Zatímco na pečetích velkých 

států jsou imponující stvoření – lvi, orli, medvědi a další strašlivě vyhlížející 
zvířata, hlavní zvířata na pečeti misie jsou docela odlišná – ovce a holubice. 
Tato zvířata zobrazují kvalitativně odlišný charakter celého Ježíšova přístupu 

k životu.
198 

Částí ovčí-hadí moudrosti je podle Brunera také odpovědnost 

pronásledovaných utéct před pronásledováním: Morální stabilita podle něj 

totiž neznamená geografickou rigiditu. 
 
Anglický teolog RICHARD THOMAS FRANCE (1938-2012) ve svém 

komentáři z r. 2007 vidí Mt 10,16 jako most mezi bezprostřednějším 

zaměřením na Ježíšovo vyslání Dvanácti a obecnějším zaměřením  
na pronásledování učedníků ve zbytku řeči. Bezprostředním spouštěčem je 

očekávání, že někteří odmítnou Dvanáct i jejich poselství, ale přirovnání 

k ovcím mezi vlky je spíše narážkou na mnohem vážnější zranitelnost 
učedníků čelících nepřátelskému světu. France ale připomíná také historii 

církve, kdy naopak církev jako mocenská struktura byla sama často činitelem 

pronásledování. 
Zatímco zranitelnost ovcí je ještě zvyšována jejich příslovečnou hloupostí, 

s učedníky to tak být nemá – pro ně je prospěšnějším vzorem hadí pud 

sebezáchovy. Přestože však fronimoj má pozitivní význam „prozíravý, 
rozumný“, metafora hada naznačuje jeho příslovečnou lstivost (Gn 3,1; slovo 

fronimoj je použito tady i v podobenství o mazaném správci – Lk 16,1-8) jako 
záměrný kontrast ke zranitelné naivitě holubice – učedníci však nemají být 

bezmocní ani důvěřiví, mají vyvažovat zjevnou konotaci hadů nevinností 

holubic. Učedníci mají mít rafinovanost hadů pro přežití, ale bez jejich jedu, 
nemají škodit svým protivníkům a odplácet zlem za zlo, ale přemáhat zlo 

dobrem (Ř 12,17-21).  
 

2.9. Česká tradice 
 

MISTR JAN HUS (1370-1415), český středověký reformátor církve, řeší  
ve svém listu ze září 1412 mistrům MARTINOVI A MIKULÁŠI Z MILIČÍNA 
praktickou otázku, jak se má jako duchovní (pastýř) zachovat v situaci 
pronásledování (tedy jak se prozíravě a přitom „ryze“ zachovat v situaci ovce 
mezi vlky), aniž by se výslovně odvolával k Mt 10,16. Zvažuje spíše napětí 

mezi J 10,12 a Mt 10,23 – aby nebyl jako nájemník, pokud uposlechne výzvu 
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utéct před pronásledováním. Na pomoc si zde bere Augustinův list Fortunatovi: 

„Kdokoli tudíž tím způsobem uprchne, aby jeho útěkem nevyhnutelná služba 

církvi nechyběla, činí, co přikázal Pán či zaslíbil… Pročež modleme se 

pokorně, aby ráčil nás osvítiti všemohoucí Bůh, co já ubohý v případě 

přítomném činiti mám, abych nevykročil z cesty spravedlnosti.“ 199 
V KÁZÁNÍ NA TEXT J 10,1-10 Hus uvádí tři znamení ovcí Kristových: 

slyší rády hlas Kristův, tj. pravdu, kterou mají věřiti a plniti; jdou za Kristem 

v ctnostech, v pokoře, v tichosti, v nesmilnosti, v skrovnosti, v spravedlnosti a 
v setrvání až do smrti; cizích nenásledují, ale se jich varují a nechtí jich hlasu 

znáti, totiž slyšeti s přivolením.
200 

V KÁZÁNÍ NA TEXT J 10,11-16 zase píše, že vlk je ďábel,
201 špatné pastýře 

ztotožňuje s nájemníky a vlky hladovými
202 a píše o nich:  

„A tak se ti vlci s nájemníky rozmnožili a spřáhli, že pastýře věrné a ovce, které pasou 

se na pravé pastvě slova Božího, kousají a vraždí jako kacíře. A ti vlci původ mají  
od velikého vlka Antikrista … a tak Antikrist žere ovce, posílaje menší vlky, o nichž řekl 
Kristus svým věrným v 10. Kap. Matouše: „Aj já posílám vás jako ovce mezi vlky.“ Proto 

teď můžeš, kdo chceš, rozuměti, že netoliko ďábel a Antikrist jest vlk, ale každý takový, 
jenž násilím nebo úkladem žere statek lidský a kousá utrháním“

203 
Hus také rozebírá postupnou změnu vlkovy taktiky:  

„A tak chytře ďábel ponenáhlu rozlícel síti, že nejprve vedl zlé lidi na to, aby dobré 

vraždili; a vida, že čím jich více zbili, tím jich více přibývalo, potom vymyslil, aby se velmi 
mučili. Ani to mu neprospělo. Potom vymyslil tu nešlechetnost, že meč vzal dobrým a dal 

jej zlým: meč, řku, slova Kristova k vyobcování, jež nazývají kletbou … že svatokupci, 

cizoložníci, smilníci, lakomci a zjevní Boží protivníci vyobcovávají ty, již slovo Boží káží a 

jich hříchy kárají.“
204  

O ochotě položit život za druhé pak Hus píše:  
„…spořádaná láska tomu chce, aby každý člověk více miloval duši každého svého 

bližního nežli své tělo; protož má pro spasení duše svého bližního tělo své na smrt nasaditi, 

je-li potřebí. Neboť to rozum ukazuje, že menší dobré pro lepší dobré má opuštěno býti a 

poněvadž živost těla jest menší dobré než živost neb spasení duše, protož pro toto má ono, 
když jest čas, opuštěno býti.“

205 
Hus také v tomto kázání podrobně rozebírá, na základě Augustinova listu 

Fortunatovi, za jakých okolností může kněz utéct před pronásledováním (viz 

také výše).  
 
V úvodu k anonymnímu bratrskému překladu Lutherovy knihy  

O CÍRKVI SVATÉ (z šestnáctého století) je církev přirovnávána k „ovčičkám 

v stádě“, které musejí „nejprve ve jméno Páně shromážděni býti a od těch se 
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odmísiti neb odděliti, kteříž by buď té víry nedrželi, neb se jí skutečně 

spravovati a jí poddáni býti nechtěli“. To je ale považováno za „sektářství a 

kacířství od neposlušných Čtení svatého“:  
„Z nichž ti, kteříž moc a přednost v lidu mají, nikoli toho nevytrpí, ale učiní jim tak jako 

knížata a starší v Jeruzalémě apoštolům, že na ně ihned ruce uvrhnou a je do vězení bráti i 

mrskati i zabíjeti a jako vlci stádo rozháněti a ovce roztrhovati budou.“
206 

 
V šestém dílu KRALICKÉ ŠESTIDÍLKY (tj. Nový zákon, vydaný v letech 

1593-1594), prvního českého překladu Bible z původních jazyků 

s výkladovými poznámkami, je oddíl začínající Mt 10,16 nadepsán  
„O pokušeních na apoštoly i jiné věrné přicházejících“, z čehož je zřejmé, že se 

tento oddíl podle kralických netýká jen Dvanácti, ale i dalších učedníků.  
K Mt 10,16a připojují kraličtí poznámku:  

„Tak s vámi nakládati budou nepřátelé jako vlci s ovcemi. Ukázáni jsou tedy ovcemi 
lidé upřímní, dobří a Bohu se cele důvěřující. Nebo což jest nad ovce sprostnějšího, co 
méně škodlivějšího, co mdlejšího? Vlky pak vyznamenáni jsou lidé vzteklí, lakomí, 

ukrutní. Nebo co jest nad vlky dravějšího, obžernějšího a nesytějšího?“  
Ke slovu „sprostní“ jsou pak varianty „neškodící“ a „nerohatí“.

207 Výkladu 

Mt 10,16b se šestidílka dále nevěnuje. 
 
JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670), teolog, filozof, pedagog, spisovatel a 

poslední biskup původní Jednoty bratrské, ve svém spisu ANDĚL MÍRU (z roku 
1667) píše v první řadě anglickým a nizozemským mírovým vyslancům, ale 

zároveň „všem národům po celém světě, aby se zastavili, válčiti přestali, a 

učinili místo knížeti míru, Kristu“. Při té příležitosti jim ukazuje na příkladu 

Eliáše, který dvakrát dostal příkaz pomazat Hazaela za krále Sýrie, Jehu  
za krále nad Izraelem a Elizea za proroka místo sebe (v tomto pořadí), a přesto 

nejdříve pomazal Elizea za proroka (a ostatní příkazy vyplnil až Elizeus), že by 

i v jejich případě měl nejdřív vystoupit Elizeus:  
„…abyste Vy, kteří lidské plány politickým uměním sledujete, mohli poznati také Boží 

důvěrný plán (o nastávajících proměnách světa). Neboť lidé obyčejně skrývají, co 

v úmyslech svých strojí; Bůh však toho, co v úmyslech svých strojí, neskrývá… A proto při 
úmyslech lidských jest třeba oka hadího, při božských oka holubičího, ale obojí spolu, Mt 
10,16.“ 

208 
 
V roce 1730 vyšel u nás SUMMOVNÍ A GRUNTOVNÍ VÝKLAD CELÉHO 

PÍSMA svatého „od tehdejších theologů při akademii Würtemberské v Tübingu 

s pilností přehlédnutý a mnohým užitečným napomenutím porozšířený“. K Mt 
10,16 je v něm pouze krátká poznámka:  
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„Předpovídá také Kristus, jak se jim v úřadu jejich kazatelském povede, totižto, že je 
posílá jako ovce mezi vlky; jestli tedy ovce mezi vlky nemohou býti bez nebezpečenství, 

tak i jim nebude možné úřad svůj bez nebezpečenství, kříže a trápení konati; nebo jestli se 
jemu tak vedlo, a i zatím tak povede, tak i oni aby lepšího losu neočekávali, ba ani ho sobě 
nevinšovali.“

209 
 
V roce 1805 pak u nás vychází NOVÝ ZÁKON VYSVĚTLENÝ OBŠÍRNĚJŠÍM 

PŘELOŽENÍM A VZDĚLAVATELNÝMI KRÁTKÝMI NAUČENÍMI, který k Mt 
10,16 připojuje poznámku:  

„Od 16tého verše následuje již předoznámení těch nepříjemností a pronásledování, 

kteráž oni, jak v jejich nynějším, tak v budoucím apoštolském konání podniknouti měli. Že 

jdou, praví jim, jako k obraně své nezpůsobné ovce, mezi hladovité vlky. Prostě aby libě 
(hladce) a ohebně, jako hadové opatrně, se naučili s lidmi zacházet, tak však přece, aby 

přitom, jako holubice, žádnému neuškodili, aby se zmužilými k tomu býti dokázali, že 

pro zvěstování jeho učení budou před duchovní a světské soudce k odpovídání taženi, 

bičováním a bitím káráni, ano i před židovské krále a římské vladaře postaveni, aby před 
pohany a židy svědectví o něm vydali.“

210 
 
FRANTIŠEK SUŠIL (1804-1868), moravský buditel a kněz, sběratel lidových 

písní a překladatel, ve svém výkladu EVANGELIUM SVATÉHO MATOUŠE 
zmiňuje již u Mt 9,35, že lid, který byl jako ovce bez pastýře, byl „zanedbán 

zhola od těch, kteří měli jej na pastvu slova Božího voditi; ale místo pastýřů 

prokázali se mu býti oděráky a zbojníky a vlky“.
211 

U Mt 10,6 zase Sušil mluví o židech jako ovcích i vlcích: „Připomíná sv. 

Hilarius vlídnost a laskavost Páně, že Židy, jenž proti Němu takovou sápali se 

nepřízní a vlčími zuby a hadími uštknutími na něho dorývali, ovcemi jmenovati 

a k nim své apoštoly, spasiti je hodlaje, posýlati ráčí.“
212 

První Sušilovou reakcí na oddíl Mt 10-16-23 je údiv: „Podivné opatření 

apoštolů od Pána! Tak mají lahodně a mírně se zachovávati, aby nikde křivd 

sobě učiněných nemstili a jedinou trpělivostí všecko překonávali, spokojujíce 

se tím, že lidem spásy dopomáhati mohou.“
213 

Slovem „já“ podle Sušila „namítá se vážnost a moc Páně a Jeho nad nimi 

ochrana a péče.“
214 Nebylo by tedy divu, zvláště když byli navíc vyzbrojeni 

mocí činit divy, kdyby se nadáli všeho dobra a neočekávali žádnou překážku. 
Předpovědi potíží tedy bylo zapotřebí: „Jedno, aby jim patrna byla 

předvědoucnost Páně; druhé, aby se nezdálo, že zla a svízelové … jsou 
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z nestateče Páně; obzvláště pak za třetí, aby mysli netratili, když je 

pronásledování a příkoří skutečně zastihne.“
215 

Charakteristika vlků je velmi podobná jako v kralické šestidílce, ač třeba 

lakota (jmenovaná u obou) může být poněkud překvapivá – „vlkové zlí, hltaví, 

lítí, obžerní, lakotní, všelijak o jich bezhrdlí usilujíce.“
216 A podobně jako Pán 

byl beránkem i ovcí: 
 „…oni také měli protivenství vrahů svojich krotce a trpělivě snášeti, aniž dober svojich 

od nich odtahovati, ano měli vlčí povahu jejich obrátiti v povahu beránčí, mocí a silou 

slova svého, jak Is. 11,6. předpovědíno a jak na vlkorodém městě Římě, jenž za pohanstva 

veškery národy vlčím během polykal, se spatřilo, že vyšehrad pohanstva stal se vyšehradem 
církve křesťanské.“

217 
Sušil si všímá i rozdílu mezi Mt 10,16 a Lk 10,3; podle něj má ovce stejný 

význam jako beránek, ale podle některých vykladačů je rozdíl v tom, že  
u Lukáše Ježíš mluví k učedníkům, ale u Matouše k apoštolům, a tak jako 

apoštolé jsou dokonalejší než učedníci, tak ovce je vyspělejší než beránek.   
Ačkoli jdou učedníci s holýma rukama, přece nejdou zcela bezbranní:  

„Dvojí braň jim dává, opatrnost a sprostnost. Opatrnost, aby nebezpečenství poznali a 

úkladů jim strojených znikali, sprostnost, aby opatrnost jejich nezvrátila se v obmyslnost a 
zchytralost… Sprostností stává se opatrnost tepruv cností. Obě sebe na vzájem doplňují, 
obě si za opravu vespolek slouží; opatrnost bez sprostnosti byla by chytráctvím, sprostnost 

bez opatrnosti byla by hloupostí, pošetilostí a blbostí… Bez opatrnosti by byli veliké 

svízely bez příčiny a se svou i s evangelia škodou podnikali, beze sprostnoty při pouhé 

opatrnosti by se mnohokráte byli kázání nepodjímali a tudy o prospěch evangelia se 
připravili… Sprostnosti a opatrnosti apostolům potřebí, poněvadž lidé, k nimž se vydají, 

proti nim mocně a násilně povstanou. Proti násilí však oni nesmějí násilím odpírati; 

opatrnosti jen užiti mohou, ale tak aby při tom nikdy sprostnosti neucházeli.“
218 

Sušil také připomíná, že někteří vykladači „tu mnoho řečí o povaze hadů a 

holubů dělají; avšak Pán … toliko k jedné při obou za příklad vystavených … 
vlastnosti prohlédá.“

219 Tak u hada Sušil zmiňuje jen ochranu (zvláště hlavy) 

před nebezpečím a připomíná, že had byl u všech národů obrazem opatrnosti, 
holub pak obrazem „sprostnosti, bezlestnosti, neklamnosti, neošemetnosti, 

otevřenosti, nepojatosti, pouhosti, čirosti, bezohlednosti“ (u posledního výrazu 

s evidentně jiným významem, než jak tomuto slovu rozumíme dnes).220 
 
Český evangelický teolog, duchovní, biblista-novozákoník, překladatel a 

historik FRANTIŠEK ŽILKA (1871-1944) se ve svém spise PODOBENSTVÍ 

JEŽÍŠOVA podrobněji věnuje obrazným výrokům Ovce bez pastýře (Bez 
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vůdce), Ovce mezi vlky (Nebezpečenství) a Jako hadi a holubice (Bezelstná 

prozíravost). 
Žilka sleduje obraz ovcí v kontextu Starého i Nového zákona a obraz ovcí 

bez pastýře, který vyjadřuje podle něj náboženský a mravní život Ježíšovy 

současnosti, dokresluje významy použitých řeckých sloves skullein (dříti, 

rváti, týrati) a riptein (házeti, zmítati) „Při prvním se asi myslí na bezohledné 

využívání („dříti kůži s těla“), při druhém na rozhánění, sem tam zmítání.“
221 

Žilka tu ukazuje jak na potřebu vůdce, učitele, mravního a náboženského 

osvěcovatele a ochránce, jednak na vzdorovitost a domýšlivost lidstva, které 

nechce přijímat poučení. „Odtud vyrůstá nevděčný, strastný osud proroků a 

vůdců.“
222  

„Bývají dobří vůdcové, nedocházejí však ohlasu, narážejí na odpor. Ale přihází se také, 

že lid je vnímavý, přístupný, vůdcové se však neosvědčují… Vedle dobrých pastýřů míval 

lid nedbalé, zištné nájemce, kromě vůdců svůdce… Byl-li lid izraelský za doby Ježíšovy 
jako ovce nemající pastýře, bylo to obžalobou vůdců.“

223 
Žilka srovnává tehdejší situací s naší (a jak aktuální je to i dnes!): 

„„Dráni a zmítáni, zkormouceni a rozptýleni jako ovce nemající pastýře“ - … - není to 
povzdech, který se vydere z duše často i dnes při pohledu na kritický stav smýšlení a 
jednání národního celku? 

Kdo je vinen? Nedá se lid vésti, či neplní vůdcové své povinnosti? 
Je nesnadno rozhodnouti. V Starém zákoně čteme o lidu, který byl zatvrdilý a měl šíji 

jako houžev železná (Izai 48,4), a o vůdcích, kteří zanechávají duši lidu prázdnou (Jerem. 

23,16). Tento zjev oboustranné viny se opakuje pravidelně.“
224 

Další část se týká obrazného výroku „ovce mezi vlky“: 
„Nepřátelství cizího prostředí a nebezpečenství pro křesťanské misionáře drasticky 

zobrazuje Ježíš tímto podobenstvím. 
Když to Ježíš tušil, proč vydával své učedníky takovému osudu? 
Život má velikou cenu. Ale jsou hodnoty, za které člověk někdy musí položiti život a 

dokonce to činí rád, s nadšením… 
Ovce mezi vlky jest obrazný výraz. Ve skutečnosti nečeká každého kazatele a misionáře 

Kristova jistá smrt…“  
Přesto:  

„„Od Abele spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova…“ (Mat. 23,35), 
je souvislá řada vlčích ukrutností, páchaných na prorocích. Jeruzalém nazval Ježíš 

vrahem proroků, a po něm jiná města a země závodily s hlavním městem o děsivé prvenství 

v násilí na prorocích a světcích… Je tu boj a zdá se, že bez boje a bez obětování i života 
duch a pravda nezvítězí. 

Na takovéto svrchované, největší oběti připravuje Ježíš své učedníky. Posílá-li je přec 

s takovou drtivou vyhlídkou, patrně nepokládá oběti za marné. I když podlehnete, chce 
říci, vaše smrt nebude nadarmo. 

Vedle upozornění na nebezpečí je tedy toto podobenství zároveň a především pobídkou 

k hrdinství a víře v konečné vítězství pravdy. Ježíš učedníky nevybízí, aby hledali 
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mučednictví svévolně, ale povzbuzuje, aby se mučednictví malomyslně nelekali a zbaběle 
před ním neutíkali… Hrdinství je předpokladem víry zrovna tak jako jejím účinkem.“

225 
V kapitole věnované Mt 10,16b Žilka nejprve upozorňuje, že řecké slovo 

akeraioj znamená doslova nesmíšený (jako víno nesmíšené s vodou, tedy 
nefalšované), v přeneseném smyslu pak znamená opak dvojakosti, strojenosti, 

neupřímnosti, tedy upřímnost, bezelstnost. 
„Přirovnat svého učedníka k holubicím a doporučiti mu upřímnou bezelstnost těchto … 

tichých, mírumilovných ptáků, odpovídá duchu Ježíšovu… Křesťanství jest a má býti 
náboženství pokoje, upřímnosti, bezelstnosti.“

226  
Zdá se však, že had nemůže být vzorem Ježíšova učedníka, protože 

k hadům byl ve všech národech instinktivní, vrozený odpor. Myslí se při tom 

především na jejich jed – ale Žilka správně upozorňuje, že nejsou všichni hadi 

jedovatí (a já ještě dodávám – ani nejsou všichni škrtiči):  
„Většinou jsou neškodní a plaší… Nejedovatý had neútočí, dokonce i o jedovatých 

vypravují lidé zkušení, že bez podráždění bývají někdy docela plaší.“
227 

Dále se Žilka věnuje spojení obou těchto vlastností: 
„Opsal bych radu Ježíšova přirovnání takto: při své misijní práci, v šíření zásad 

křesťanských mají se učedníci vystříhati provokativních útoků, postupovati moudře, 

opatrně, prozíravě, ale nikdy nesmí jejich opatrnost zabíhati do lsti, uchylovati se k falši.“ 
V závěru kapitoly pak Žilka stručně shrnuje výklad celého verše: 

Dohromady pak s předcházejícím obrazem ovcí poslaných mezi vlky charakterizoval 
bych návod Ježíšův jako výzvu k tichému hrdinství. To není zbabělost ani opatrnictví, ani 

tichošlápkovství, ale také ne provokace a hazardování se životem. Je to Ježíšovo hrdinství 

neútočné statečnosti.“
228 

 
MILOSLAV HÁJEK (1923-1995), český evangelický farář a jeden 

z překladatelů ČEP, stačil vydat jen první díl svého výkladu EVANGELIUM 
PODLE MATOUŠE (do deváté kapitoly), takže výklad Mt 10,16 tam nenajdeme; 
našeho tématu se ale dotýká motivace Ježíšova vyslání učedníků (a 

zprostředkovaně snad i motivace učedníků, aby skutečně vyšli). Hájek 

upozorňuje, že sloveso splagcnizesqai se objevuje teprve v řečtině 

judaistické a v evangeliu výhradně o Ježíšově postoji k lidem; pokud se užije  
o vzájemném lidském vztahu, pak v podobenstvích, kde je příkladem Božího 

slitování (s jedinou výjimkou Lk 10,39). Apoštolské spisy používají pro 

vzájemnou lidskou náklonnost v tomto smyslu, probuzenou Ježíšem, 

podstatného jména. Hájek uvádí, že v judaistické tradici není doložen příklad 

rabína, kterému by bylo líto bezbožníků.
229 

 

                                                 
225 Žilka, s. 326-327 
226 Žilka, s. 328 
227 Žilka, s. 328 
228 Žilka, s. 329 
229 Hájek, s. 257-258 
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Český filozof MILAN MACHOVEC (1925-2003) píše v knize JEŽÍŠ PRO 

MODERNÍHO ČLOVĚKA, že bylo v logice Ježíše jako zvěstovatele 

nejnáročnějšího zlomu, přerodu v „říši boží“, že se nemohl vyhýbat stvrdit své 

poslání a poselství vlastním utrpením a životem; jestliže posílal své učedníky 

„jako ovce mezi vlky“, žádal od nich maximální náročnost, vytrvalost, 

nebojácnost, odvahu vyznat jej veřejně, snášet pro něj a pro jeho zvěst potupu a 

pronásledování, nezískal si ohlas slovy a výzvami, ale ochotou sám předcházet 

příkladem,
230 ochotou raději bezpráví a násilí trpět než činit.

231 
Holubičí bezelstnost, bezbrannost ovce, vyžadovaná prostota a rysy 

Ježíšovy osobnosti, pro které byl jinými spatřován jako beránek, souvisí podle 

Machovce s Ježíšovou apoteózou dětství.
232 Jeho ocenění dětství jako hodnoty, 

dítěte jako člověka, je podle Machovce důležitou součástí dějin humanismu. 

„Jen ti „dospělí“, kteří si z mládí uchovali jistou otevřenost, přímočarost, 

bezelstnost, koncentraci, … kteří jsou schopni do světa „hadí opatrnosti“ 

vnášet onu „holubičí bezelstnost“ (Mt 10,16), jsou na lidský způsob 

dospělí…“
233 

 
JIŘÍ MRÁZEK ve svých knihách PODOBENSTVÍ V KONTEXTU 

MATOUŠOVA EVANGELIA a EVANGELIUM PODLE MATOUŠE (Český 

ekumenický komentář k novému zákonu) sleduje Mt 10,16 v kontextu celé 

misijní řeči (a i tu v kontextu celého evangelia), což mu umožňuje všímat si 

kontrastu vzbuzených očekávání a skutečnosti. 
Misijní řeč pracuje hned s několika konvenčními metaforami. První 

konvenční metafora je metafora ovcí a pastýřů (příp. ovcí bez pastýře), druhá 

metafora vlků mezi ovcemi.234 
„Ovce bez pastýře jsou tradičním obrazem národa bez pravých vůdců, 

v ještě základnějším významu pak obrazem zmateného a dezorientovaného 

množství.“
235 

Vlci mezi ovcemi jsou obrazem „velkého účinku, velké efektivnosti (toho, 
co dokáže napáchat jediný vlk, když se dostane doprostřed stáda), případně 

panické reakce celého stáda na jediného vlka. …přirozené je, že pronikají vlci 

mezi ovce, a sice aby ty ovce lovili. Přirozené je, že ovce jsou – velmi mírně 

řečeno – znejistěny aktivitou vlků.“236 

                                                 
230 Machovec, s. 100-101 
231 Machovec, s. 72 
232 Machovec, s. 64 
233 Machovec, s. 66 
234 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 66 
235 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 65 
236 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 66 
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Už v deváté kapitole, kde jsou zástupy různých bezbožníků a svévolníků 

přicházejících za Ježíšem líčeny jako velké dezorientované stádo (ovce bez 

pastýře) a zároveň jako úroda zralá ke žni (ti, kteří si natloukli, ztroskotali a 
jsou oslovitelní), ale bez ženců, kteří by sklízeli,

237 je vzbuzeno očekávání, že 

učedníci by mohli být těmi pastýři (a ženci). Toto očekávání udržuje i 

vyslání Dvanácti ke ztraceným ovcím izraelským (i když není výslovně řečeno, 

že je posílá jako pastýře, tedy v autoritativní roli, zdá se, že jde o pastýře-
záchranáře). 

Přelomový verš Mt 10,16 je pak vystavěn na paradoxu, který staví hned 

několik zažitých obrazů a myšlenek na hlavu a předznamenává celý zbytek 

řeči.
238 

Zaprvé, učedníci nejsou posláni v autoritativní roli pastýřů, ale ovcí. 
Zadruhé, „bezbranné ovce pronikají mezi vlky a vlci jsou znejistěni 

aktivitou ovcí.“
239  

Role se překrývají:  
„Ti, mezi které jsou učedníci posláni, mohou být současně zmatenými a ztracenými 

ovcemi – lidmi v podstatě nešťastnými (neboť k takovým jsou učedníci přednostně 

posláni), a při tom vlky, kterým jsou učedníci vydáni na pospas. Právě spojení obojího dává 
realistický obraz situace. 

Učedníci sami jsou pak posláni s úkolem pastýřů, ale vybavením pouhých ovcí. 
Důraz je na druhé části této výpovědi: učedníci nevycházejí k misii z pozice autority 
(pastýřů) ani síly (vlků), nýbrž z pozice bezbranných, která jim jedině dává věrohodnost a 
dokonce paradoxně propůjčuje razanci vlků mezi ovcemi.“

240 
Tato paradoxní razance vlků mezi ovcemi ovšem neznamená, že by se 

misionáři měli chovat jako vlci mezi ovcemi: 
„A pokud křesťanská misie někdy vypadá nebo vypadala jako vlci mezi ovcemi, tak 

cosi nebylo v pořádku. Čímž nemyslím jenom násilné podmaňování a obracení celých 

národů kdysi, nýbrž i agresivní misii v ulicích a na stadionech, která se občas potká i dnes. 
Pokud má oslovený pocit, že na něj útočí hladoví vlci, není v té misii cosi v pořádku.“

241 
A právě pro tuto situaci ovcí mezi vlky platí instrukce, které podle Mrázka 

vypadají neméně paradoxně: „buďte protřelí, chytří, podezíraví jako hadi a 

současně bezelstní, naivní jako holubice,“242 nebo jinými slovy: „spojte 

v sobě bezelstnost holubice a lstivost (!) hada.“
243 Tato rozpornost souvisí 

s interpretací hada, kterého můžeme chápat podle Mrázka buď jako plachého, 

nebo jako chytrého, úskočného, lstivého. Tomu odpovídá dvojí chápání slova 

fronimoj – jednou jako rozumný, prozíravý v záležitostech tohoto světa (jako 

                                                 
237 Mrázek, Evangelium podle Matouše, s. 161-162 
238 Mrázek, Evangelium podle Matouše, s. 170 
239 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 66 
240 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 66 
241 Mrázek, Evangelium podle Matouše, s. 171 
242 Mrázek, Evangelium podle Matouše, s. 171 
243 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 68 
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v podobenstvích o dvou stavitelích, o věrném služebníku a o družičkách), nebo 

jako lstivý (jako v Gn 3,1). 
Církevní otcové se tento paradox podle něj snažili zmírnit zkonkrétněním, 

že utéct lze, ale zapřít ne (jak to ostatně odpovídá Mt 10,23.33), což 

představuje určité zúžení (ale v intenci textu),244 ale může to být i konzistentní 

postoj, který lze vyjádřit buď pomocí protikladů (buďte chytří jako hadi, tj. 

nebuďte hloupí, buďte bezelstní jako holubice, tj. nebuďte lstiví),
245 nebo tak, 

že „bezelstnost holubice“ může být spojena s „chytrostí hada“, který prohlédne 

každou léčku, ale sám se rozhodl jednat bezelstně (buďte uprostřed tohoto 

zkaženého světa bezelstní vůči jeho svodům – bezúhonní −  a prozíraví vůči 

jeho nástrahám).246 
 
V českých překladech Bible z 20. a 21. století, které mají (někdy i poměrně 

rozsáhlý) poznámkový aparát (Sýkora - Hejčl, Žilka, Col, Škrabal, Petrů, ČEP 

s výkladovými poznámkami, Pavlík, Průvodce životem, Jeruzalémská bible, 

Český studijní překlad, B 21) obvykle u Mt 10,16 žádná poznámka není; 

výjimkou jsou: 
Petrů cituje úryvek z Chrysostomovy homilie XXXIII o ovcích a vlcích 

(viz výše - Chrysostomos). 
Pavlík a ČSP jen upřesňují význam slova akeraioi – Pavlík nabízí 

varianty prostoduší, ryzí, čistí, nesmíšení, ČSP prostí, ryzí, bezelstní; Pavlík má 

navíc varianty prozíraví, obezřelí, rozumní a holubi, holubice. 
Průvodce životem nemá sice poznámku u Mt 10,16, ale má ji u paralely Lk 

10,3:  
„Ježíš řekl, že učedníky posílá jako „ovce mezi vlky“. Měli se mít na pozoru, neboť se 

určitě setkají s protivenstvím. I my jsme posláni do světa jako ovce mezi vlky. Proto buď 

ve střehu a pamatuj, že svým nepřátelům nemáme čelit násilím, ale láskou a jemností. Naše 
poslání může být nebezpečné, proto naše odevzdanost musí být upřímná.“  
Jeruzalémská bible nemá sice poznámku k Mt 10,16, ale vyjadřuje se 

k tomu, že ponaučení z vv. 17-39 zjevně přesahují rámec tohoto prvního 

vyslání Dvanácti, byla určitě pronesena později (s ohledem na jejich místo 

v Mk a Lk) a Mt je sem připojil proto, aby sestavil „něco jako úplnou příručku 

misionáře“. 

                                                 
244 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 68 
245 Mrázek, Evangelium podle Matouše, s. 171 
246 Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s. 69 
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2.10. Shrnutí 
 

Vylíčit téměř 2000 let dějin výkladu nějakého textu v krátkém souhrnu je 

zřejmě možné jen za cenu určitého zjednodušení a vynechání mnoha 

zajímavých detailů. V následujícím souhrnu se tedy pokusím vystihnout jen 

několik základních linií výkladu Mt 10,16. 
 Někteří novější vykladači (Davies, Allison; podobně Schweizer, Uro, 

Harrington, Keener, Luz) si všímají, že Mt 10,16 zahrnuje dvě proverbiální 

vyjádření, která se objevovala i ve starší řecké a židovské literatuře 

(Homérova Illias 22,263; pseudepigrafy 4Ezd 5,18, ŽŠal 8,23, 1Hen 89,10-
27.55, 90,6-17,247 midraše Ester Rabba 10,11, Tanchuma-Toldot 5, Šir ha-širim 

raba 2,14,1-2).248 Tyto obrazy se však v židovské literatuře vztahovaly k situaci 
židů mezi národy, zatímco v Mt 10,16 dochází k jejich reinterpretaci – nyní 

se vztahují k situaci učedníků nejen mezi okolními národy, ale také mezi židy.  
 

2.10.1. „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky“ (Mt 10,16a) 
 
Tato výzva (zvlášť z úst dobrého pastýře) je tak překvapivá a šokující, že 

již v nejstarším období vzbuzuje udivené otázky, např. v 2. listu Klementa 
Římského Korinstkým (s. 42): "Což vlci roztrhají beránky?" a u Chrysostoma 
(s. 52): „Co to říkáš? Jsme „mezi vlky“, a ty nám nabízíš být „jako ovce“ a 

„jako holubice“?“ Situace se zdá beznadějná: „Je to asi tak, jako kdyby někdo 

hodil do ohně prut a přikázal mu nehořet, ale uhasit oheň“ (Chrysostomos,  
s. 54).  

Paradoxně se však ukazuje, že vinný kmen zavlažovaný krví mučedníků se 

rozrůstá (Augustin, s. 48), čím víc jsou křesťané koseni, tím víc jich přibývá, 
vítězí, když jsou zabíjeni (Tertullianus, s. 44), vítězí jako ovce (Chrysostomos, 

s. 53), vítězí zbraněmi lásky (Jones, s. 64). 
Útěchou učedníkům vyslaným jako ovce mezi vlky je věčný život (Klement 

Římský, s. 42, Tertullianus, s. 44), sláva u Boha (Tertullianus, s. 44, Henry,  
s. 61), odměna (Chrysostomos, s. 52), Ježíšova moc (Chrysostomos, s. 53), 
ochrana (Henry, s. 61, Hare, s. 68), ale také dobrodiní pro ostatní 

(Chrysostomos, s. 52). 
Většina vykladačů se shoduje, že přirovnání „jako ovce mezi vlky“ 

vyjadřuje situaci učedníků v nepřátelském prostředí. Přesto se však někteří 

snaží vyjádřit i to, kdo jsou ovce a zvláště kdo jsou vlci. 
Ovce bývají málokdy přesně vymezovány – obvykle se rozumí z kontextu, 

že ovce jsou vyslaní učedníci. Gundry výslovně upřesňuje, že se to týká všech 
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248 Nejednotný pravopis dle různých autorů, z nichž jsem citovala výše 
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učedníků (s. 68), Hus na základě J,10,3-5 ovce vymezuje třemi znaky – slyší 

Kristův hlas, jdou za ním, za cizím nepůjdou (s. 73), podle Henryho to jsou 
Boží lidé, zvláště jeho služebníci (s. 61), podle Kralické šestidílky lidé dobří, 

upřímní a důvěřující Bohu (s. 74). Sušil rozlišuje dokonce ovce a beránky (viz 

Lk 10,3) – jako jsou ovce vyspělejší než beránci, tak byli podle něj apoštolové 

dokonalejší než ostatní učedníci (s. 76). 
Už od Jeronýma (s. 52) se objevuje názor, že vlci jsou zákoníci a farizeové 

(také Davies, Allison s. 70), vlkům podobní vůdci lidu (Gundry, s. 69), vůdci 

židovského národa (Pružinský, s. 69), špatní pastýři, kteří úkladem i násilím 

žerou lidský statek a kousají utrháním (Hus, s. 73), ti, kteří měli být pastýři 

(Sušil, s. 75), náboženští i světští vůdci (Bruner, s. 71), ti, kteří mají moc 

(bratrští překladatelé Lutherovy knihy O církvi svaté, s. 74), heretici a 
schismatici, kteří vraždí ovce, když je odtrhávají od stáda (Augustin, s. 51-52), 
hříšní lidé (Henry, s. 61), lidé vzteklí, ukrutní a lakomí (Kralická šestidílka,  
s. 74), svojí neobnovenou přirozeností všichni lidé, ale zvlášť zuřiví nepřátelé 

evangelia (Kalvín, s. 60). Podle Brunera jsou dokonce všichni lidé zároveň vlci 

i ovce, a tak svět sice potřebuje misii jako ovce, ale zároveň se jí brání jako vlci 
(s. 71).  

Ne vždy se ale učedníci setkají s odmítnutím nebo pronásledováním – občas 

zaznamenávají také pozitivní změnu – proměnu dravých zvířat v krotká 

(Augustin, s. 48), proměnu Saula z vlka v ovci a jeho vyslání mezi vlky 

(Augustin, s. 51), proměnu vlčí povahy v beránčí (Sušil, s. 76). Když hodně 

vlků zabilo pár ovcí, změnili se v ovce (Augustin, s. 49). 
Při sledování Mt 10,16 v kontextu si vykladači někdy všímají také opačné 

změny − změny obrazu ztracených ovcí bez pastýře (9,36, 10,6) ve vlky. Podle 
Hilaria Ježíš poslal učedníky k ovcím, ale ty proti němu zuřily jazyky a chřtány 

vlků a hadů (s. 46). Podle Ura tato změna obrazu vyjadřuje Matoušův 

ambivalentní vztah k židovskému národu (s. 65). Podle Mrázka je překrývání 

rolí ovcí, které potřebují pomoc, a vlků, kterým jsou učedníci vydáni napospas, 
realistickým obrazem situace (s. 80); podobně viz výše Bruner. 

Další změnou obrazu, kterou můžeme sledovat v kontextu Matoušovy 

misijní řeči, je podle Mrázka změna role učedníků – když se mluvilo o ovcích 
bez pastýře a vzápětí o vyslání učedníků, bylo tím vzbuzeno očekávání, že 

učedníci k nim jsou posláni jako pastýři; v Mt 10,16 však výslovně zaznívá, že 

jsou vysláni jako ovce. To, co Gundry vysvětluje jako solidaritu učedníků a 

zástupů, které trpí ze stejného zdroje (s. 69), vysvětluje Mrázek jako záměr – 
učedníci nepřicházejí k zástupům v roli autority, ale jako jim rovní; přicházejí 

sice s úkolem pastýřů, ale s vybavením pouhých ovcí (s. 80). Podobně si všímá 

Barth, že učedníci nejsou posláni jako pastýři (ačkoli je to jejich funkce) ani 
vlčáků (kteří by byli vlkům dobrým soupeřem), ale bezmocní jako ovce (s. 63). 

Vykladači si všímají i jiných změn – v průběhu historie. Tak Lactantius 
zaznamenává pozitivní změnu – obnovu stáda, která ale souvisí s vyhubením 



84 

divokých zvířat (s. 45-46); oč pozitivnější by byla jejich změna  
ve zvířata krotká! Chrysostomos zase na druhou stranu zaznamenává úpadek – 
křesťané mají moc, ale nevítězí (v protikladu k situaci, kdy jako 
pronásledované ovce vítězili – s. 53-54). France připomíná, že církev byla 
někdy dokonce činitelem pronásledování (s. 72), a Mrázek i jiné situace, kdy 

církev působila či působí spíš jako vlci mezi ovcemi. Hus zase sleduje 

postupnou změnu taktiky Nepřítele – křesťané byli nejdřív zabíjeni, pak 

mučeni a v jeho době vyobcováváni z církve (s. 73).  
Z požadovaných „vlastností“ ovce se nejčastěji mluví o bezbrannosti a 

bezmocnosti – jak zdůrazňuje Kalvín, v obrazu ovcí mezi vlky nejde v první 

řadě o vnitřní kvality jejich mysli nebo vnější kvality chování, ale právě o tu 

situaci, kdy jsou ovce zcela bez obrany vydány napospas těm, kteří jsou krutí a 

mají moc (s. 60). Další vlastnosti se pak prolínají s těmi, které jsou připisované 

i holubici – mírnost, nevinnost, dětská prostota (Klement Alexandrijský, s. 45, 
pod. Bruner, s. 72). 

 
2.10.2. „Buďte tedy prozíraví jako hadi a ryzí jako holubice“ (Mt 10.16b) 
 

Vykladači si opakovaně všímají vnitřní souvislosti obou částí verše – 
učedníci mají být jako prozíraví a ryzí právě proto, že jsou posláni jako ovce 

mezi vlky (např. Kalvín, s. 60). Henry to rozvádí ještě podrobněji – učedníci 

mají být chytří jako hadi právě proto, že jsou posláni mezi vlky, a nevinní jako 

holubice právě proto, že jsou posláni jako ovce (s. 61). Přitom ale někteří autoři 

(např. Wesley, s. 62) dodávají, že ani to je neuchrání od pronásledování. 
Přestože v kapitole Starozákonní a jiné předlohy jsme viděli, že had i 

holubice jsou symboly rozporné, při výkladech holubičích vlastností to téměř 

není znát – jak píše Hilarius, prostota holubice je evidentní (s. 46). To, že je 

holubice vnímána takto téměř jednoznačně pozitivně, souvisí zřejmě jednak 

s tím, že holubice byla od začátku vnímána jako symbol Ducha svatého 
(opakovaně se připomíná toto spojení v souvislosti se křtem – Duch svatý 

sestupující po křtu na Ježíše v podobě holubice, holubice přinášející po potopě 
(křtu světa) olivovou ratolest jako znamení pokoje – Tertullianus, s. 44, 
Ambrož, s. 47), jednak s tím, že holubice podle tehdejšího názoru nemá žluč 
(Tertullianus, Augustin, Henry, Hagner), a tak může být vzorem nejrůznějších 

ctností. 
Mnohem rozpornější chápání vlastnosti hada na druhou stranu souvisí 

jednak s tím, že had bývá obvykle asociován s hadem v Edenu, jednak s tím, 

že „má jed“ (Augustin, s. 49) − ačkoli většina hadů je neškodných. Přestože 

fronimoj má význam pozitivní (prozíravý), metafora hada pro výše uvedené 

asociace způsobuje negativní konotace „lstivý“ nebo „škodící“ (až tak, že třeba 

Luz se zdráhá bez dalších náznaků v textu automaticky spojovat hadí vlastnost 



 

 85 

s prozíravostí v podobenstvích – s. 70). Podle Tertulliana holubice jako posel 
božského pokoje slouží obvykle k zobrazení Krista, had jako vykrádač 

božského obrazu k jeho pokoušení (s. 45).  
Z těchto důvodů podle Augustina hada na rozdíl od holubic nemůžeme bez 

obav napodobovat ve všem (s. 49; podobně Bruner, s. 71); máme být opatrní 

jako hadi, ale ne tak lstiví (s. 47). Henry to vyjadřuje slovy, že máme být 

opatrní jako hadi, ne lstiví jako lišky (s. 61). Hilarius a Remigius formulují svá 

doporučení také ve srovnání s hadem z Edenu: on byl mazaný, aby podvedl, 

my máme být chytří, abychom se zachránili (Remigius, s. 58), on sliboval 
falešně nesmrtelnost, my máme podle pravdy slibovat, že ti, kdo uvěří, budou 

podobni andělům (Hilarius, s. 58). 
Při hledání toho pozitivního, co máme napodobovat na hadech a 

holubicích, církevní otcové a středověcí autoři často využívali svých znalostí (a 

„znalostí“) chování těchto zvířat. 
Už u Vergilia se objevuje obraz hada chránícího si hlavu, který se pak 

objevuje u Tertulliana jako obraz satana; ve Physiologu je pak obraz hada 
chránícího si hlavu alegoricky a morálně vykládán jako potřeba chránit víru i 
za cenu ztráty těla při mučednictví (také u Hilaria, Augustina, Jeronýma, 

Chrysostoma, Henrica, Henryho, Sušila). 
Další hadí vlastnost, která se objevuje ve Physiologu, u Ambrože, 

Augustina, Henrica, Henryho a Rabana, že had prolézá úzkým otvorem, 
odkládá starou kůži a tak se obnovuje, bývá alegoricky a morálně vykládán 

jako potřeba projít úzkou branou (odříkání a utrpení), odložit starého člověka a 

obléci nového (ne u všech autorů je ale výklad rozvinut tak podrobně).    
Další hadí vlastností zmiňovanou ve Physiologu je odkládání jedu, které je 

vykládáno jako odkládání hříšné touhy a hněvu. Podobný motiv se objevuje i  
u Augustina, který vyjadřuje obavu z hada kvůli jeho jedu (viz výše). 

 Čtvrtá vlastnost uvedená ve Physiologu (že had pronásleduje nahého 

člověka a utíká před oblečeným, ev. přesně naopak) není ani tak křesťanům 

dávána za vzor, jako spíše obrazně vysvětluje vztahy mezi Adamem 

(člověkem) a hadem (jako obrazem satana). Na variantách tohoto obrazu lze 

zřetelně sledovat záludnost alegorického výkladu, který dokáže přesvědčivě 

vysvětlit i naprosto protikladné obrazy. 
Mistr Henricus ke dvojí prozíravosti hada (ochrana hlavy a odkládání staré 

kůže) přidává jako třetí ucpávání uší ocasem, aby had neslyšel hlas zaklínače, 

a nastavování uší ke skále – tak my máme naslouchat Kristu a vytrvalostí 

(jako ocasem) čelit násilí i lstivosti lidí (s. 56, pod. Henry, s. 61). 
Na druhou stranu Henricus rozlišuje vedle prostoty holubice, která se živí 

čistým zrnem, ne z loupeže, také prostotu dítěte (být maličcí ve zlém) a 

jehněte (které pozná hlas své matky – Církve – na stránkách Písma). 
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Pozitivní obraz holubice výrazně obohacuje Tomáš Akvinský – kromě již 

známé prostoty (bezelstnosti), chybění žluči (nerozumného hněvu) a družnosti 

(Augustin, s. 49) uvádí dále dar moudrosti (svatí unikají ďáblovu útoku  
ve vodách Písma), umění (vybírají si zdravé zásady), rady (živí naukou a 

příklady ty, kteří byli následovníky ďábla), rozumu (netrhají po způsobu 

kacířů), síly (útočiště a naději mají ve skále – Kristu) a bázně (lkají nad 
hříchy).  

Snad jediné potenciální negativum u holubice je v tom, že její prostota 
bývá někdy chápána jako nedostatek moudrosti (např. Tertullianus, s. 44-45), 
příp. naivita (např. Novotný, s. 12, Mrázek, s. 80). I tak ale Tertullianus píše, 

že by měl radši chytrost, která zaostává v kvantitě, než tu, která je špatná  
ve své kvalitě (s. 45).  

Otázkou, na kterou teď nedokážu jednoznačně odpovědět, je, nakolik 

rozdílné vnímání vlastností holubice (jako nevinnost/ryzost a 
prostota/bezelstnost) souvisí s textovými variantami (akeraioi nebo 
aploustatoi), ale jeví se mi pravděpodobné, že toto dvojí chápání souvisí 

právě s užitím těchto textových variant − na rozdíl od hada, kde dvojí chápání 

jeho vlastnosti (opatrnost/rozumnost nebo rafinovanost až mazanost) souvisí 

spíše s užitím metafory hada, která má sama o sobě (v souvislosti s příběhem  
o hadu v Edenu a s užitím hada jako symbolu ďábla) tuto negativní konotaci. 

Pokud ale vykladači vnímají samotné vlastnosti hadů a holubic  
(v různé míře) rozporně až negativně, pak podle nich spojení těchto (podle 
mého názoru zdánlivých) protikladů slouží k jejich vyvažování.  

Podle Tertulliana prostota sama může být schopna uznávat Boha, rozumnost 

sama spíš zradit ho (s. 45); podle Jamiesona, Fausetta a Browna je sama 
chytrost hada pouhá mazanost a nevinnost holubice trochu lepší slabost (s. 62). 
Podle Remigia by mohla chytrost bez prostoty ublížit a prostota bez chytrosti 
být oklamána (s. 58). Podle Ženevské studijní bible je spojení obou vlastností 

potřebné, abychom nebyli lstiví ani blázniví (s. 61). Podle Sušila by opatrnost 

bez sprostnosti byla chytráctvím, sprostnost bez opatrnosti hloupostí až blbostí 
(s. 76). Podle Pružinského je zapotřebí ostražitosti, aby se prostota nestala 

naivitou nebo nezodpovědností (s. 69). Podle France je třeba vyvažovat 

zjevnou (negativní) konotaci hadů nevinností holubic (s. 72). 
Tak třeba Hilarius píše, že je třeba prozíravost zjemňovat nevinností a 

nevinnost poučit prozíravostí, aby prozíravost byla nevinná a nevinnost 

prozíravá (s. 46; podobně Řehoř Veliký, s. 55). Podle Řehoře z Nyssy vznikne 
jeden krásný charakter smícháním zdánlivých protikladů, oddělením mazanosti 

od chytrosti a hlouposti od prostoty (s. 46). Podle Jamiesona, Fousetta a 
Browna opatrnost chrání od zbytečného nebezpečí, prostota od hříšných triků, 

jak se mu vyhnout (s. 62). Podle Jeronýma se mají učedníci skrze chytrost 
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vyhnout úkladům, skrze prostotu nečinit zlo (s. 52). Podobně podle Augustina 

se mají učedníci vyhnout škodě, ale neškodit (s. 48).  
Vlastnost hada vyjádřenou slovem fronimoj lze ale chápat také 

jednoznačně pozitivně, a to jako opatrnost. Protože učedníci jsou nenáviděni 

jako hadi (Kalvín, s. 60, Žilka, s. 78), vzorem pro ně je hadí pud sebezáchovy 

(France, s. 72). V této souvislosti však Kalvín připomíná, že opatrnost se nesmí 

stát zástěrkou lenosti nebo bázlivosti – je třeba splnit úkol, postupovat vpřed, 
podobně jako holubice, která si, ač je bázlivá a vystavovaná útokům, ve své 

prostotě létá, dokud není napadena (s. 60). Je možné využívat zákonné 

prostředky obrany (Henry, s. 61), možnost útěku nebo přiměřené obrany 

(Schweizer, s. 65), ale Plummer zároveň připomíná, že když jsou misionáři 

pronásledováni v jedné oblasti práce, mají si hledat jinou (s. 63). Podle Bartha 
je nevinnost nad rafinovaností diplomacie (s. 63-64), která si s chytrostí hledá 

cesty a s opatrností úkryt, a podobně podle Schweizera opatrnost učedníků 

nespočívá v chytrých diplomatických postupech, ale v čistotě života, který si 

nenasazuje masky (s. 65). 
Na rozdíl od hada, jehož záměrem je prosté přežití (Davies, Allison, s. 70), 

u člověka nejde jenom (a vždy na prvním místě) o ochranu jeho fyzického 

života. Tak jsme mohli vidět už od samých počátků dějin výkladu, že autoři 

apokryfů a apoštolští otcové nespojovali opatrnost jen s pronásledováním, ale 

také s postojem k učení a učitelům (s. 40-41), Augustin viděl nebezpečí v učení 

a činnosti heretiků a schismatiků, papež Fabián varoval před stykem 

s exkomunikovanými.  
Podobně jako mistr Henricus doporučoval vyhýbat se spíš lichotníkům než 

hubitelům těla a naslouchat Skále (s. 56), jako podle Komenského je třeba při 
lidských úmyslech oka hadího a při Božích úmyslech oka holubičího (s. 74), 
tak Weaver doporučuje být pozorní jak k vnějším okolnostem, tak k hlasu a 
vůli Boží (s. 67).  

Spojení hadích a holubičích vlastností tak ve skutečnosti nemusí být 

jednotou protikladů, ale zcela konzistentním postojem, který spočívá ve spojení 

dvou ryze pozitivních vlastností – prozíravosti (obezřetnosti, opatrnosti, 

chytrosti, rozumnosti), která předpokládá jasné myšlení a prozíravé činy 
(Weaver, s. 66), a ryzosti (čistoty, nevinnosti, bezúhonnosti), která spočívá 

v čistotě záměru ((Weaver, s. 66, Blomberg, s. 67) – cílem je tedy prozíravost 

bez hříšného kompromisu (Blomberg, s. 67) nebo bezúhonnost vůči svodům 

světa a prozíravost vůči jeho nástrahám (Mrázek, s. 81). 
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 Závěr 
 

I když naše porozumění biblickému textu nikdy není konečně a dokonalé 
(dosud vidíme jen jako v zrcadle – 1K 13,12), z přehledu dějin výkladu Mt 

10,16 jsme mohli přijmout mnoho poučení i povzbuzení. Při sledování 

minulosti se ale vnucuje i otázka: Jak jsme na tom dnes my? Jak se Mt 10,16 
týká nás, jak mu rozumíme a jak ho žijeme? Je to slovo aktuální i pro nás  
v naší dnešní situaci? Platí i dnes: „A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu 

Ježíši, zakusí pronásledování“ (2 Tm 3,12)? Platí ještě dnes: „Hle, já vás 

posílám jako ovce mezi vlky“? Hrozí nám dnes v souvislosti s vírou nějaké 

nebezpečí? A pokud ne, platí ještě dnes i ta druhá část: „…buďte tedy prozíraví 

jako hadi a ryzí jako holubice“? 
Zatímco v některých částech světa křesťanů rychle přibývá, u nás jich spíše 

ubývá. Zatímco v některých částech světa jsou křesťané i dnes pronásledováni 

pro víru, u nás je klid. Je to náhoda, nebo to spolu souvisí, jak to naznačovaly 

např. texty od Tertulliana a Augustina? Potřebuje snad církev být 

pronásledována, aby rostla? 
Zdá se (alespoň u nás v Evropě), že vlci už dnes nejsou, co bývali (a kdoví, 

jestli vůbec ještě nějací vlci jsou) – jen pár jedinců s poruchou osobnosti a pár 

skupin násilníků nejrůznějšího druhu dnes stále ještě vypadá jako vlci, kteří 

ohrožují své okolí. Většina lidí (alespoň navenek) vypadá spíš jako neškodné a 
snadno ovlivnitelné ovce – v zásadě se od nás na první pohled nijak zvlášť 

neliší. Mají tenčí hlásek a pomoučené tlapy jak v té pohádce o vlkovi a 

kůzlátkách, jsou to vlci v rouše beránčím – nebo jsou to skutečné ovce? Anebo 
– že by se také ovce přizpůsobily jim? Kudrny si vyžehlily žehličkou na vlasy a 

daly na ně přeliv, aby vlky tak nedráždily? 
Možná je dnes aktuální připomenout si, že nebezpečí „vlků“ není pouze 

v kousání a trhání, ale možná paradoxně právě v tom, že se zdá, že od nich 

vůbec žádné nebezpečí nehrozí, když jsou mírní a přátelští – protože pak 

možná hrozí o to víc, že se jim přizpůsobíme, že nepůjdeme za hlasem 

Pastýře, ale za jinými hlasy, že nebudeme ryzí, ale „smíšení“, trochu vlci a 

trochu ovce – nebo dokonce prostě vlci.  
Teď by to mohlo vypadat, že chci říct: Dejme si na „vlky“ pozor, ať 

s nimi nemáme nic společného, abychom se od nich náhodou nenakazili. Ale 

to ne − stačí, když budeme prozíraví. I Ježíš totiž sice na jednu stranu před 

světem varoval (1 J 5,19: „Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod 

mocí Zlého“; J 15,19: „Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je 

jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás 

svět nenávidí“), ale na druhou stranu mu zvěstoval Boží lásku (J 3,16: 
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„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo  
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“).  

A ještě předtím, než vyslal své učedníky jako ovce mezi vlky, upoutává 

jejich pozornost na podobnost těch, kteří později budou připodobněni 

k vlkům, se ztracenými ovcemi, s ovcemi bez pastýře. Vždyť i učedníci to 
zažili na vlastní kůži, vědí, jaké to je – ale teď mají dobrého Pastýře, který 

položil život za své ovce. A o tuto dobrou zprávu se mají podělit. A ať už se 
tyto ovce chovají jako ovce nebo vlci, stále jsou to hlavně ztracené ovce, 

které potřebují pastýře. 
Kdyby Ježíš mluvil s učedníky rovnou o vlcích, možná by se polekali a 

rozutekli (jako když si přišli pro jejich Pastýře); když v nich ale nejdřív 

vzbudí lásku a soucit s těmi, kteří jsou ohroženi ještě víc než oni (i když to 

tak na první pohled nevypadá), možná bude všechno jinak; „vždyť strach 

působí muka“, ale: „Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání“ (1 J 
4,18). 

Pak už možná stačí jen pár praktických instrukcí shrnutých do stručného a 
snadno zapamatovatelného hesla: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; 

buďte tedy prozíraví jako hadi a ryzí jako holubice.“ Pak se možná aspoň 

někteří nebudou kroutit jako Mojžíš: „Prosím, Panovníku, pošli si, koho 

chceš“ nebo utíkat jako Jonáš, ale snad alespoň někdo řekne jako Izajáš: 
„Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8).     
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Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista, část 1 – Evangelia (podle Vulgáty se 

stálým zřetelem na text původní (řecký) přeložil a úvody a výklady opatřil Jan 
Lad. Sýkora, k tisku znovu připravil Jan Hejčl), Nákladem Dědictví sv. Jana 

Nepomuckého, Praha 1934 (1. vyd. Sýkora 1909) 
Nový zákon (z řečtiny přeložil František Žilka), Kalich, Praha 1966 (1. 

vyd. 1933) 
Nový zákon (z původního řeckého znění přeložil, rozčlenil a úvody a 

poznámkami opatřil Rudolf Col), Česká katolická charita, Praha 1961 (1. vyd. 
1947) 

Nový zákon (z původního textu přeložil a vyložil Pavel Škrabal), 
Dominikánská edice Krystal, Olomouc 1948 

Nový zákon (z původního řeckého znění přeložil a vysvětlivkami opatřil 

Ondřej M. Petrů), Křesťanská akademie, Řím 1969 
Nový zákon s výkladovými poznámkami (ekumenická skupina pro 

překlad Nového zákona), Český ekumenický překlad, Česká biblická 

společnost, Praha 1991 
Soubor spisů obecně známý pod názvem Nový zákon a obsahující 

Evangelia, Skutky apoštolů, Apoštolské listy a Knihu zjevení (překlad a 

poznámky Miloš Pavlík), Pavlík, Tvrdošín 1995 
Průvodce životem – Lukáš (parafrázovaný překlad Slovo na cestu), 

International Bible Society a Luxpress, Praha 1995 
Průvodce životem – Matouš (parafrázovaný překlad Slovo na cestu), 

International Bible Society a Luxpress, Praha 1996 
Jeruzalémská bible (Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou), 

XVI. svazek – Evangelia (přeložili František X. a Dagmar Halasovi metodou 
komparačního překladu z francouzštiny a původních jazyků, úvody a 

poznámky jsou s některými úpravami a přizpůsobeními z francouzského 

vydání La Bible de Jérusalem), Krystal OP, Praha 2006 (pracovní vydání) 
Nová smlouva (přeložili Antonín Zelina a Pavel Jartym, poznámky a 

odkazy doplnil Michal Krchňák), in Bible, Český studijní překlad, 

Nakladatelství KMS, Praha 2009 
Nový zákon, in Bible, Překlad 21. století (ved. projektu Alexandr Flek), 

Biblion, Praha 2009 
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Příloha − obrázky 
1/ Had na van der Borchtově mědirytině se zbavuje své kůže, jak prolézá skrz 

puklinu ve skále; had má zřetelné uši, rys běžně se vyskytující v bestiářových 

ilustracích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2/ Dřevoryt z římské edice z roku 1577 také ukazuje hada zbavujícího se své 

kůže 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPIFANIUS: Sancti patris nostri Epiphanii, episcopi Constantiae Cypri, ad 

Physiologum. Eiusdem in die festo Palmarum sermo, Antverpy, 1588 [online] 
(cit. 29. 5. 2012) URL: 
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm  

http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/bio_borcht.htm
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm
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3/ van der Borchtova mědirytina sleduje Epifaniův text: nahý muž utíká před 

hadem, zatímco had utíká před oblečeným mužem 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

4/ Dřevoryt z římské edice z roku 1577 také sleduje Epifaniův text; pozice 
mužů na van der Borchtově ilustraci je téměř přesně zrcadlovým obrazem těch 

na dřevorytu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EPIFANIUS: Sancti patris nostri Epiphanii, episcopi Constantiae Cypri, ad 
Physiologum. Eiusdem in die festo Palmarum sermo, Antverpy, 1588 [online] 
(cit. 29. 5. 2012) URL: 
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm  

http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/bio_borcht.htm
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm
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5/ Had na van der Borchtově mědirytině chrání svou hlavu v závitech svého 

těla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/ Dřevoryt z římské edice z roku 1577 je v podstatě stejný jako van der 
Borchtova mědirytina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPIFANIUS: Sancti patris nostri Epiphanii, episcopi Constantiae Cypri, ad 

Physiologum. Eiusdem in die festo Palmarum sermo, Antverpy, 1588 [online] 
(cit. 29. 5. 2012) URL: 
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm  

http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/bio_borcht.htm
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm
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7/ Had na mědirytině van der Borchta se plazí k vodě, nelze říct, zda jed někde 

nechal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/ Had na dřevorytu z římského vydání z roku 1577 cestuje nezvyklým terénem 

k řece 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPIFANIUS: Sancti patris nostri Epiphanii, episcopi Constantiae Cypri, ad 

Physiologum. Eiusdem in die festo Palmarum sermo, Antverpy, 1588 [online] 
(cit. 29. 5. 2012) URL: 
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm  

http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/bio_borcht.htm
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/physiologum/commentary/txt_title.htm



