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Anotace  
 Perikopy „Prokletí fíkovníku“, „Očištění Chrámu“ a „Uschlý fíkovník“ se řadí 

mezi několik biblických textů, které jsou označovány jako tzv. těžké stránky Bible nebo 

také novozákonní záhady. O odůvodněnosti tohoto označení vypovídají také mnohé 

komentáře Markova evangelia, které jsou zejména v případě první vykládané perikopy 

nejednoznačné a nabízejí hned několik rozdílných možností výkladu.  

 Bakalářská práce představuje různé možnosti výkladu problematické části 

Markova evangelia. V první části se věnuje historickému a literárnímu kontextu Mk 

11,12-25. V druhé analyzuje výše uvedený text a porovnává jej s obdobným textem 

vyskytujícím se v Matoušově evangeliu (Mt 21,10-22). Ve třetí předkládá 

charakteristiky několika v současnosti nejvíce prezentovaných typů výkladů Mk 11,12-

25.  

 Cílem práce je představení současných výkladů výše uvedených perikop a jejich 

vzájemné porovnání a zhodnocení. 
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this labels give evidence the numerous commentaries of the Gospel according to Mark, 

which are, mainly in the case of the first pericope of our interest, ambiguous and which 

offer several different possibilities of its interpretation.  

 This thesis presents various possibilities of the interpretation of this problematic 

part of the Gospel according to Mark. In its first chapter the thesis discuss the historical 

and the literal context of Mark 11:12-25. In its second chapter the thesis analyses this 

text and compares it with a similar text from the Gospel according to Mathew (Matthew 

21,10-22). In its third chapter the thesis suggests the characteristics of some of the ways 

of interpretation of Mark 11:12-25, that are in present times most presented. 

 The goal of the thesis is to present current interpretations of the pericopes 

mentioned above and their comparison and evaluation. 
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Úvod  

Když jsem četl Písmo poprvé, narazil jsem v něm na několik míst, u kterých 

jsem musel četbu přerušit a nad textem se více zamyslet. Časem jsem pak zjistil, že 

problém s pochopením a s výkladem těchto míst nemám pouze já, ale že se to týká asi 

většiny čtenářů. Při četbě Písma totiž nezřídka dojdeme k pasážím, které jsou nějakým 

způsobem pro nás na pochopení těžší, protože je nelze zcela přesně a jednoznačně 

interpretovat. Takovéto části Písma (příběhy, události) jsou často označovány jako 

biblické či novozákonní záhady
1
 nebo těžké stránky Bible

2
. Mezi příběhy s přídomkem 

těžší můžeme bezesporu zařadit také perikopy „Prokletí fíkovníku“, „Očištění Chrámu“ 

a „Uschlý fíkovník“, které jsem si vybral pro svou bakalářskou práci. Je zajímavé, že i 

přes všechny příběhy o utrpení, smrti, válkách, apod. považují mnozí čtenáři onen první 

příběh, někdy také označovaný jako „trestný zázrak“
3
, nebo „protizázrak“

4
, za jeden 

z nejtěžších, o čemž vypovídají nejen mnohé internetové diskuse
5
, ale také rozdílné 

exegetické interpretace.   

Hledání pravdy – výklad Písma, není věc nikterak snadná a vyžaduje rozsáhlé 

znalosti v oblasti historie, biblistiky, metodologie a mnohých dalších vědních disciplín. 

Navíc, jak uvádí Dei Verbum
6
 (DV), výklad evangelijních událostí nelze činit jen 

za pomoci rozličných vědeckých nástrojů, ale také s pomocí Ducha svatého, protože 

„…všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení 

Ducha svatého…“ (DV 11). Z toho dle Dei Verbum vyplývá, že pokud byl autor při 

sepisování evangelia inspirován Duchem svatým, pak by mělo být evangelium ve 

stejném Duchu také čteno, chápáno a vykládáno, což tvrdil již dříve papež Benedikt 

XV. ve své encyklice o sv. Jeronýmovi.
7
 A právě proto, že již encyklika papeže 

Benedikta XV. Spiritus Paraclitus a následně také Dei Verbum kladou na vzdělanost 

exegetů vysoké nároky, zejména z obav před případnou eisegezí
8
, jsem se rozhodl 

                                                 
1
   SÁZAVA, Zdeněk: Padesát Novozákonních záhad, Praha: Blahoslav, 1981 

2
   ZIÓLKOWSKI, Zenon: Nejtěžší stránky Bible, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 

3
   LIMBECK, Meinrad: Evangelium sv. Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 144 

4
  FAUSTI, Silvano: Nad evangeliem podle Marka. Porozumět Božímu slovu, Praha: Paulínky, 2007, 301 

5
   Ježíš vs. fíkovník: http://proc.mygoo.org/t4-jezis-vs-fikovnik, (27. 5. 2012) 

6
   DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei Verbum (ze dne 18. 

11. 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995 
7
  BENEDIKT XV.: Encyklika o sv. Jeronýmovi, Spiritus Paraclitus, 35. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/encyclicals/documents/hf_ben-

xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus_en.html, (27. 5. 2012) 
8
  Eisegeze je jakýmsi opakem exegeze, kdy do daného biblického úryvku vkládám či přidávám něco, co 

tento text sám neříká. Vkládám do něj např. některý svůj duchovní prožitek, nebo výklad nějakého 

autora duchovní literatury. Text Bible se mi stane jen jakýmsi podkladem pro budování mých 

http://proc.mygoo.org/t4-jezis-vs-fikovnik
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus_en.html
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využít pro svou práci dostupné komentáře a práce odborníků z oblasti novozákonní 

biblistiky a exegeze, kteří se výkladu evangelií a dalších novozákonních textů 

dlouhodobě věnují. Metodou této práce by tedy neměl být můj vlastní výklad 

zmíněných perikop, ale průzkum a rešerše druhotné literatury. Cílem pak seznámení se 

současnými výklady a jejich vzájemné porovnání a zhodnocení. 

První část mé práce je věnována celkovému historickému kontextu doby Ježíše 

z Nazareta, ke kterému se události odehrávající se ve zkoumaných perikopách a 

následně také výklady vztahují, anebo z něho vycházejí. Následně se v části druhé 

zaměřuji na strukturu a rozbor zápisu uvedených perikop v Markově evangeliu, který 

pak porovnám se zápisem stejných událostí v Matoušově evangeliu. Poté se třetí část již 

zabývá jednotlivými výklady popisovaných událostí v dostupných komentářích. V 

závěru práce nakonec shrnuji svou motivaci k této práci, prezentuji její obsah a 

výsledky, naznačuji další možnosti bádání a vše doplňuji krátkou úvahou o vztahu mezi 

vědeckým a spirituálním chápáním Písma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
vlastních úvah či představ. Úskalí eisegeze spočívá v tom, že se mohu velmi snadno minout s tím, co 

mi Bůh tímto biblickým textem (úryvkem) chce sdělit, protože já to jeho poselství už vlastně 

nehledám; já jsem je ztotožnil s tím, jak jsem ten biblický úryvek pochopil sám, nebo nějaký známý 

autor spirituální teologie, nebo psycholog náboženství. Srov. KUBOVÁ, Simona: Biblické příběhy 

z pohledu narativní analýzy, in: Cesty katecheze, 2. 6. 2011, 17–20 
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1. Historický kontext doby Ježíše Nazaretského
9
   

Chci-li se zabývat Ježíšovým životem, tím, co dělal nebo hlásal, pak je 

bezesporu nezbytné zabývat se také tím, co jeho život a působení provázelo - dobou a 

prostředím, ve kterém vyrůstal, žil a působil. Historický kontext doby Ježíšovy ale nelze 

omezit jen na konkrétní časový úsek od Ježíšova narození po smrt nebo na konkrétní 

dobové pozadí jeho života, protože k němu patří také vše, co mu předcházelo. Tedy celé 

dějiny a tradice Izraele. Musím  mít na paměti všechny aspekty a souvislosti, které měly 

nebo mohly mít na jeho život a činy nějaký vliv. To, jakým způsobem nebo do jaké 

míry byl Ježíš těmito skutečnostmi ovlivněn, zůstává předmětem mnoha diskusí, 

kterými se zde nemohu a nechci zabývat. To, co bych ale chtěl, je ve velmi omezeném 

rozsahu připomenout tehdejší sociální, politickou a náboženskou situaci na území 

Palestiny.  

 

1.1. Politická situace v době Ježíše Nazaretského  

Přesto, že se nám dnes doba, ve které Ježíš žil a působil, mnohdy jeví jako doba 

nelehká, nebyla pro tehdejší svět nikterak výjimečná. Bývalé území Heroda Velikého
10

 

bylo po jeho smrti rozděleno mezi jeho potomky, nad nimiž v jistém smyslu bděl Řím, 

který následně také některá území převzal do své přímé správy. Římská nadvláda, 

přítomnost nepřátel Izraele na palestinském území a mnoho dalších skutečností 

rozdělovalo tehdejší židovskou společnost a vyvolávalo v ní velké sociální napětí. Tato 

situace prostupovala celou židovskou společnost a lze předpokládat, že se dotýkala také 

samotného Ježíše.  

Celá politická situace té doby je poměrně složitá, proto se omezím pouze na 

stručné přiblížení několika základních faktů.   

 

1.1.1. Nadvláda Říma - Augustus a Tiberius 

Římané byli původně Židy kontaktováni a žádáni o pomoc proti krutovládě 

Seleukovců, v jejichž čele stál Antiochos IV. Epifanés. Římský vliv na Východě sílil a 

                                                 
9
  V této kapitole jsem čerpal z několika zdrojů zabývajících se touto problematikou, přičemž hlavním 

zdrojem informací byla kniha Mireji Ryškové Doba Ježíše Nazaretského a také dílo Joachima Gnilky  

Ježíš Nazaretský. 
10

  Herodes syn Antipaterův bývá označován v hierarchii Herodovců číslicí I. Josefus Flavius ho ale také 

ve svých Židovských starožitnostech označuje také přídomkem Veliký, který je pro snazší orientaci 

v Herodovské linii používán dodnes. Srov. TICHÝ, Ladislav: Úvod do Nového zákona, Svitavy: 

Trinitas, 
2
2003, 140 
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postupem času římská rozpínavost zasáhla celé území Seleukovců včetně území 

Palestiny a Sýrie. Židé se tak dostali pod římskou správu, která trvala až do rozpadu 

Římské říše. Z celé této dlouhé epochy nás ale zajímá hlavně období Herodovců, za 

jejichž vlády se narodil, působil a zemřel Ježíš z Nazareta. Tohoto vymezeného období 

se dotýká vláda pouze dvou římských císařů, Octaviana Augusta (27 př. n. l. – 14 n. l.) a 

Tiberia (14 – 37 n. l.). Ani jeden z těchto dvou panovníků nevstoupil na palestinskou 

půdu, nicméně dlouhá nadvláda přinesla Palestině relativní mír a stabilitu, i když to bylo 

vykoupeno dalším navýšením daní. Octavianus Augustus byl tím, kdo po svém vítězství 

nad Antoniem potvrdil Herodovi jeho královskou korunu a pomohl mu ujmout se vlády 

v Palestině, a Herodes se tak stal jakousi prodlouženou rukou Říma. Vliv Říma za 

Heroda opět posílil a s ním posílil také vliv římské kultury, politiky, práva apod. na 

židovskou společnost. Augustus roku 14 n. l. umírá a římským císařem se stává jeho 

adoptivní syn Tiberius, který ukončuje politiku expanze a hospodářskými reformami 

plní římskou pokladnu. Tiberius ale nevychází příliš dobře se senátem a po smrti svého 

adoptivního i vlastního syna se čím dál tím více uzavírá, až jeho vládnutí nabývá 

podobu tyranské vlády. Skutečnou vládu ale de facto má v rukou nepřítel Židů prefekt 

pretoriánské gardy Seianus, jemuž Tiberius postupně svěřil vládu do rukou. Jeho vliv 

však sílil natolik, že se ho nakonec začal obávat i sám Tiberius, a tak ho nechal raději r. 

31 n. l. popravit. Seianus byl také tím, kdo r. 26 n. l. jmenoval Pontia Piláta prefektem 

Judeje. 

 

1.1.2. Římští místodržící 

Pontius Pilát (Pilatus) převzal úřad prefekta Judeje po svém předchůdci Valeriu 

Gratovi r. 26 n. l. Pilát byl neústupný, bezohledný a krutý vládce, který se neštítil 

ničeho špatného. Na druhou stranu ale sám podléhal různým tlakům a snažil se za 

každou cenu udržet v přízni císaře.
11

 Nátlak je na něj činěn konec konců i v Janově 

evangeliu (srov. J 19,12). Pilát neměl Židy rád, a tak je mimo jiné často provokoval. 

Filón z Alexandrie např. píše o tom, jak Pilát nechal do Jeruzaléma přinést votivní štíty 

se jménem císaře, na což si Židé u Piláta stěžovali, když ale neuspěli, obrátili se se 

stížností až na císaře. Podle Josepha Flavia prováděl Pilát Židům ještě mnohem horší 

věci, než uvádí Filón. Například nechal přinést do Jeruzaléma římské válečné standarty 

s císařovým obrazem, což bylo v rozporu se židovským Zákonem, který všechna 

                                                 
11

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Karolinum, 2008, 35 
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vyobrazení zakazoval. Židé tehdy dali Pilátovi jasně najevo, že radši zemřou, než aby 

porušili Zákon, a Pilát nakonec ustoupil. Když vypuklo židovské povstání poté, co Pilát 

použil na stavbu vodovodu chrámové peníze, toto povstání násilně potlačil.
12

 O tom, že 

některé konflikty končily krvavě, vypovídá příběh z Lukášova evangelia. „Právě tehdy 

k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich 

obětí“ (L 13,1). Pilát tedy nebyl pro svou krutost mezi Židy nikterak oblíben, přesto 

s ním ale někteří Židé spolupracovali. Dokonce podle určitých indicií se můžeme 

domnívat, že mezi těmi, kdo s Římany spolupracovali, byl i velekněz Kaifáš. Lze tak 

usuzovat především na základě délky jeho velekněžského úřadu, do něhož byl 

jmenován již Valeriem Gratem a jejž zastával po celé období vlády Pontia Piláta. Ve 

svém úřadu skončil až ve chvíli, kdy byl Pontius Pilát, po stížnosti na masakr 

Samaritánů v obci Tirathaba, odvolán.
13

 Po něm byl do úřadu místodržícího jmenován 

Marcellus, který se již k Židům choval smířlivě. Vláda prokurátorů byla ale r. 37 

přerušena vládou Heroda Agrippy I., kterého jmenoval králem jeho přítel císař Caligula. 

Vláda římských prokurátorů byla obnovena až po smrti Heroda Agrippy I.    

 

1.1.3. Herodovci 

Caesar po svém vítězství nad Pompeiem jmenoval za judského místodržícího 

Idumejce Antipatera, který se tak díky Římu stal skutečným vládcem Palestiny. 

Antipater ještě za své vlády ale pověřil správou Judska a Pereje svého syna Fasaela a 

správou Galileje syna Heroda. Roku 40 před n. l. se ale Jeruzaléma na tři roky znovu 

zmocňuje syn bývalého krále Aristobula II. Antigonos, který zatkne Fasaela a uvrhne ho 

do vězení. Fasael ale věznění nevydrží a spáchá sebevraždu. Antigonos je v roce 37 př. 

n. l. římskými vojsky poražen a moci se ujímá římským senátem potvrzený král 

Herodes, který se tak stává skutečným vládcem Palestiny. Z římského područí se ale 

země již nevymanila.  

Prvním z Herodovců je tedy Herodes Veliký. Ten se s pomocí Říma ujímá vlády 

a úspěšně likviduje každého, kdo by ho mohl o jeho místo krále připravit.
14

 Aby umlčel 

své odpůrce, snaží se Herodes o rozsáhlou obnovu země, při níž se zaměřil také na 

obnovu Jeruzaléma a přestavbu Jeruzalémského chrámu.
15

 Nezůstává ale pouze jen 

                                                 
12

  Srov. GNILKA, Joachim: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, Praha: Vyšehrad, 2001, 42 
13

  Srov. tamtéž 
14

  Srov. DOMMERSHAUSEN, Werner: Die Umwelt Jesu. Politik und Kultur in neutestamentlicher Zeit, 

Freiburg im Breisgau: Herder, 
2
1977, 35 

15
  Srov. MIKLÍK, Josef: Biblická archeologie, Praha: 1936, 75 
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v Jeruzalémě, ale staví po celé zemi. Vybudoval např. přístav Cesareiu Přímořskou, 

obnovil Samaří nebo také přebudoval město Jericho atd. Tato jeho velkorysá stavební 

činnost ovšem stála nemalé peníze, a tak si je Herodes obstaral dalším vykořisťováním 

svého lidu. Navýšení daní vedlo k dalšímu zesílení vnitřních, sociálních a náboženských 

konfliktů. Čím dál tím více se tak prohlubovaly rozdíly mezi relativně bohatými městy a 

chudým venkovem. Tyto rozdíly se vyostřovaly zejména v době židovských svátků, při 

nichž lidé z venkova přicházeli do Jeruzaléma. Herodes, opírající se o svou armádu a 

služby donašečů, ale držel vše pevně ve svých rukou.
16

 Jak uvádí J. Gnilka „Moci, která 

mu byla svěřena, užíval Herodes důsledně a se státnickou chytrostí, ale občas i tvrdě a 

brutálně“
17

. Pro udržení své moci byl tedy schopen a ochoten udělat cokoliv.  

Herodes chtěl v počátku své vlády přijmout také úřad velekněze, ale velice dobře 

si byl vědom toho, že by se proti tomu zvedla velká vlna odporu, což by ho mohlo stát 

korunu, a tak od tohoto svého záměru upustil a zaměřil se na omezení vlivu a moci 

velekněze a velerady tak, aby ho v jeho úřadu nemohli nikterak ohrozit. Herodes mimo 

jiné také posílil soudní systém zřízením nových soudních dvorů, které při svém 

rozhodování využívaly nově římské právo a nahradily tak předchozí Zákon Tóry. 

V průběhu vlády se Herodes svou politikou a úzkou spoluprací s Římem postupně stal 

největším vlastníkem půdy v zemi. Díky rozvoji zemědělské produkce a hospodářskému 

růstu musel Římu odvádět vysoké odvody, a nejspíše proto se sociální postavení nižších 

vrstev a venkova nikterak nezlepšilo. Herodes ale nebyl jen ten, kdo vládl tvrdou rukou 

a svůj lid jen odíral, uměl také pomoci. Například když během jeho panování nastal 

v Palestině hladomor, snažil se prodejem části svého majetku a nákupem obilí snížit 

dopad tohoto hladomoru na svou zemi. Také opravou toho nejcennějšího, co Židé měli, 

Jeruzalémského chrámu, se snažil Herodes naklonit si Židy na svou stranu. Jeho 

záměrem nebyla jen obnova Chrámu, ale také jeho rozšíření, neboť velmi dbal na to, 

aby se Jeruzalém s Chrámem stal opět centrem židovského života, kultury a 

náboženství, tak jako tomu bylo v době Šalamounově. Chtěl, aby se Jeruzalém opět stal 

vyhledávaným cílem poutníků, zejména v době židovských svátků. 

Herodes Veliký umírá a po jeho smrti jsou správou země pověřeni jeho synové. 

Herodes sice během života sepsal několik testamentů,
18

 závěrečné rozhodnutí ale 

                                                 
16

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 25 
17

  GNILKA, Joachim: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, 35 
18

  Srov. DOMMERSHAUSEN, Werner: Die Umwelt Jesu. Politik und Kultur in neutestamentlicher Zeit, 35 
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nakonec přenechal císaři, který vycházel z Herodova posledního testamentu a správu 

území Palestiny rozdělil následovně:  

Archelaos byl pověřen vládou v Judeji, Idumeji a Samařsku. V těch ale vládl tak 

tvrdě, že ho po řadě stížností císař vlády zbavil a poslal ho do vyhnanství v Galii. 

Území pak zůstalo ve správě Říma a podléhalo syrskému legátovi Quiriniovi. Judea se 

tak stala součástí římské provincie, kterou spravovali římští prokurátoři.  

Herodes Antipas byl pověřen správou Galileje a Pereje a jeho vláda se přímo 

dotýkala života nejen proroka Jana Křtitele, kterého nechal stít (srov. Mt 14,6-10; Mk 

6,22-27), ale také samotného Ježíše z Nazareta, o jehož provinění měl rozhodnout. On 

ale přenechal rozhodnutí Pontiu Pilátovi. Herodes vládl velmi dlouho a nejspíše by vládl 

až do konce svého života nebýt jeho ženy Herodiady, která ho přiměla k tomu, aby si 

vyžádal u císaře královský titul. Caligula mu ale nevyhověl a místo královské koruny 

čekalo Heroda vyhnanství v Galii, kam ho jeho žena Herodiada následně dobrovolně 

doprovodila. 

Filip dostal do správy nejméně významné území na severovýchod a východ od 

Galilejského jezera. Filip byl jediným synem Heroda Velikého, který vydržel v úřadu až 

do své smrti.  

Salome, sestra Heroda Velikého, byla pověřena správou některých měst.
19

  

 

1.2. Sociální situace a náboženská uskupení v době Ježíše Nazaretského 

V raném judaismu se utvořilo několik náboženských a politických skupin, které 

se lišily zejména svým politicko-náboženským zaměřením. Identita jednotlivých skupin 

byla definována nejen starozákonními druhy mesianismu,
20

 ale odvíjela se také od 

prostředí, tedy zejména od politické a sociální situace v době svého vzniku. V době 

Ježíše Nazaretského byly nejvýznamnější zejména níže uvedené čtyři skupiny. 

V evangeliích se sice můžeme dočíst i o dalších, ale ty buďto nemají svou vlastní 

politicko-náboženskou identitu nebo se kryjí s jinou skupinou, jako např. v evangeliích 

zmiňovaní zákoníci, kteří byli spíše znalci, učitelé, vykladači Zákona uvnitř 

farizejského a saducejského hnutí než samostatnou nábožensko-politickou skupinou.
21

  

  

 

                                                 
19

  Srov. MÁNEK, Jindřich: Když Pilát spravoval Judsko, Praha: Blahoslav, 1980, 17 
20

  Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel, Praha: Kostelní Vydří, 
3
2006, 38–52 

21
  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 75 
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1.2.1. Saducejové 

Tato skupina se dostala do popředí poté, co začala spolupracovat s Hyrkánem I. 

Jejich vliv postupně sílil, a to až do doby Heroda Velikého, kdy také díky přestavbě 

Chrámu a obnoveným poutím do Chrámu jejich vliv a oblíbenost vzrostla natolik, že 

Herodes oblíbeného velekněze z rodu Hasmoneovců Aristobula nechal raději utopit.
22

 

Herodes se vůbec všemožně snažil omezit vliv velekněží a velerady, aby ho v jeho 

pozici nemohli ohrozit. Po smrti Heroda Velikého, který podporoval spíše farizeje, se 

tato skupina dostala opět do čela a posílila své pozice, zejména ve veleradě. Saducejové 

se považovali za jediné legitimní kněze a farizejové pro ně byli druhořadí. Hlavní 

odlišností této skupiny od ostatních ale je její přístup k mesiášství. Saducejové totiž 

žádného mesiáše neočekávali a ani nechtěli. Neměli dokonce ani žádné „apokalypticko-

eschatologické naděje“
23

. Odmítali existenci andělů a zastávali názor, že k žádnému 

vzkříšení mrtvých nedojde.
24

 Podle saducejů je každý člověk sám odpovědný za svůj 

život. Pro saduceje bylo Ježíšovo učení největším ohrožením, a právě proto se ho tak 

usilovně snažili zbavit, což se jim nakonec i povedlo (srov. Mt 26,4; J 11,49-50; J 

18,14). 

 

1.2.2. Farizejové 

Toto náboženské uskupení vzešlo, tak jako společenství esénů, z hnutí chasidim 

a asi nejvíce se blížilo lidovému očekávání. Farizejové měli také na lidi největší vliv, a 

to hlavně díky synagogám, ve kterých působili. Záměrem farizejů bylo učinit předpisy a 

nařízení Zákona co nejvíce přístupné každodennímu životu. Důraz v životě kladli 

zejména na Tóru, bohoslužbu a skutky lásky a hlavním znakem se pro ně stalo 

dodržování kultovně-rituálních předpisů o čistotě, placení desátků a dodržování šabatu. 

Mezi lidmi byli farizejové oblíbeni a ctěni právě pro svou zbožnost a měli u nich 

vysoký morální kredit.
25

 Od saducejů se farizejové lišili v mnoha ohledech, např. kromě 

Tóry uznávali i ústní tradici výkladu Zákona a také věřili, že jsou „duše nesmrtelné, ale 

jen duše dobrých přecházejí po smrti do jiného těla, zatím co duše zlých zakusí věčný 

trest“
26

. Farizejové tedy byli eschatologicky orientovaní, ale zásadně neapokalyptičtí. 

Co se týká jejich mesiášského očekávání, tak nejen že farizejové byli skupinou, která 

                                                 
22

  Srov. SCHÄFER, Peter: Dějiny Židů, Praha: Vyšehrad, 2003, 94 
23

  GNILKA, Joachim: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, 59 
24

  Srov. tamtéž 
25

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 62 
26

  TICHÝ, Ladislav: Úvod no Nového zákona, 150 
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příchod mesiáše oproti saducejům očekávala, ale také u nich dominovala davidovsko-

královská linie očekávání.
27

 

Rozdílů bylo mezi saduceji a farizeji ale mnohem více, a to v různých rovinách 

života. Rozdíly byly dokonce i mezi samotnými farizeji, neboť uvnitř tohoto hnutí 

existovaly další různé školy a seskupení, které se mezi sebou odlišovaly rozdílným 

chápáním i výkladem Zákona. Sociálně se farizejové řadili k okraji horní vrstvy a až na 

výjimky nebyli nikterak zvlášť bohatí. Přesto společně se saduceji patřili k vládnoucí 

vrstvě a dělili se s nimi o moc. Farizejové jsou v evangeliích nejčastěji zmiňováni jako 

protivníci Ježíše z Nazareta, ale přitom byl jejich způsob výkladu Zákona zaměřeného 

na lidi Ježíšovi nejblíže. Ježíš s mnoha farizeji diskutoval a také měl mezi nimi i své 

stoupence (srov. Mt 27,57; Mk 15,43; L 23,51; J 3,1-9; J 19,39). 

 

1.2.3. Eséni 

Toto náboženské uskupení vzešlo taktéž z hnutí chasidim, ale oproti farizejům 

šlo již o radikální skupinu, která byla především zaměřena na čistotu kultu. Přestože se 

skupiny esénů vyskytovaly po celé Palestině a i v Jeruzalémě byli eséni hojně 

zastoupeni, je za jejich nejdůležitější a nejznámější středisko považován Kumrán u 

Mrtvého moře. V Kumránu se zřejmě nacházela jejich nejradikálnější větev, která se 

oddělila od ostatní společnosti a žila svým naprosto odlišným způsobem života.
28

 Toto 

společenství se „chápe za duchovní chrám, který dočasně představuje plnohodnotnou 

náhradu za nedůstojnou jeruzalémskou chrámovou službu“
29

. Eséni měli nejen svůj 

silně spirituální kult, ale také měli svá eschatologická očekávání, která se ale od 

ostatních odlišovala, třeba již v počtu očekávaných mesiášů. Očekávali totiž příchod 

dvou mesiášů. Jeden měl být davidovský, jenž měl zničit nepřátele, a druhý áronovský, 

který měl vybudovat dokonalou teokratickou společnost a jí vládnout. První mesiáš měl 

být podřízen tomu druhému. Příchodu mesiášů měl ještě předcházet příchod proroka.
30

 

Eséni chápali oproti židovské tradici svět dualisticky s apokalyptickým pojetím dějin a 

v mnoha dalších věcech se od židovské tradice lišili, jako např. používáním slunečního 

kalendáře namísto tradičního měsíčního, který používali Židé, atd. Charakteristická byla 

                                                 
27

  Davidovsko-královské očekávání předpokládalo, že Mesiáš, který přijde, bude synem Davidovým a 

moc převezme násilně a měl zdrtit či dokonce vyhladit zatvrzelé hříšníky. Hlavním cílem jeho poslání 

bude vládnout všem národům, které budou dokonale zachovávat Tóru. Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav: 

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, 49 
28

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 67 
29

  TICHÝ, Ladislav: Úvod no Nového zákona, 52 
30

  Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel, 49 
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pro esény také detailní znalost Zákona, a to zejména proto, že studium Tóry tvořilo 

základ jejich spirituality. Učení esénů se v mnoha parametrech odlišovalo od toho, co 

hlásal Ježíš, a evangelia nikde nehovoří o tom, že by se s nimi Ježíš setkal.  

  

1.2.4. Zélóti 

Označení této skupiny bychom mohli přeložit jako horlivci. Byla to radikální, 

možná až fanatická skupina Židů, kteří horlili pro Boha a pro Zákon a byli ochotni 

kdykoli pozvednout zbraně proti nenáviděným Římanům, což mohlo být také jedním 

z důvodů, proč se Ježíš nikdy otevřeně neoznačil za Mesiáše. Byl si nejspíš vědom toho, 

že pokud by tak učinil, mělo by to katastrofální důsledky v podobě krveprolití, které by 

mu nakonec zabránilo pokračovat v jeho činnosti, v jeho poslání. Hnutí zélótů mělo 

částečně sociálně revoluční rysy, neboť odmítali platit daně apod. Zélóti měli téměř 

identická mesiášská očekávání jako farizejové. Ideou jejich hnutí byl politicko-

nacionální mesianismus. A pro svůj radikální přístup k nepřátelům Židů měli sympatie 

prostého a chudého obyvatelstva Palestiny. Od Ježíšova učení se ale výrazně odlišovali, 

neboť Ježíšovo učení bylo otevřené a dalo by se říci pacifistické. Ježíš hlásal lásku 

k bližním, a to i k nepřátelům (Mt 5,44; L 6,27; 6,35). To byl tedy opak toho, co hlásali 

zélóti.
31

 Přesto někteří exegeté, např. Joachim Gnilka, u Ježíše spatřují možnou 

spolupráci s tímto hnutím nebo alespoň s jeho členy, kteří se údajně vyskytují mezi 

vyvolenými dvanácti.
32

 Podle slov Lukášova evangelia a také Skutků apoštolů je totiž 

jeden z učedníků „Šimon“ nazýván „horlivec“ – „zélótés“ (L 6,15; Sk 1,13), což ale 

ještě nemusí nutně znamenat, že byl stoupencem tohoto náboženského uskupení.  

 

1.3. Význam Chrámu, svátků a poutí v době Ježíše Nazaretského 

Zásadním prvkem ustavujícím identitu Židů je víra v Hospodina jako jediného 

svrchovaného Boha.
33

 Význam Chrámu jako Hospodinova domu pak lze od významu 

předešlého přímo odvodit. Již od dob Mojžíšových přebýval Hospodin, Bůh Izraele 

uprostřed svého národa. Jeho příbytkem byl stan setkávání, který byl následně 

Chrámem nahrazen. Jeruzalémský, či Šalamounův chrám se stal centrem náboženského 

života a společně s Jeruzalémem také centrem obchodu, kultury, politiky atp. Poutníci 

tedy měli pro návštěvu města mnoho rozličných důvodů. V případě Izraele to však byla 

                                                 
31

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 74 
32

  YODER, John Howard: Ježíšova politika, Benešov: EMAN, 2004, 47 
33

  FISHBANE, Michael A.: Judaismus. Zjevení a tradice, Praha: Prostor, 
3
2003, 24–26 



16 

 

mnohdy také povinnost, jež je vázala, zvláště pak v době některých židovských svátků, 

k návštěvě Chrámu. 

 

1.3.1. Pohled do historie Jeruzalémského chrámu 

Počátek Chrámu spadá do doby krále Šalamouna, který v městě Jeruzalémě 

tento velkolepý chrám podle Hospodinova zadání vystavěl. Tento záměr měl podle 

biblického podání sice již jeho otec král David, tomu ale Hospodin nedal k započetí 

stavby svolení (srov. 2S 7,1-13). David, tak alespoň konal přípravy a shromažďoval 

rozličný materiál pro stavbu nového Božího příbytku, k jehož výstavbě a vybavení, 

podobně jako Mojžíš, obdržel od Hospodina zadání a mnohé pokyny (srov. 1Pa 22,2n). 

Se stavbou tedy započal až král Šalamoun, který tuto monumentální stavbu dokončil 

zhruba po sedmi letech. Touto velkolepou stavbou opět posílil statut Jeruzaléma jako 

centra politického a náboženského života, a to dokonce s věhlasem přesahujícím 

hranice. Ne všichni z kmenů Izraele ale sdíleli toto nadšení pro centralizaci 

náboženského a politického života do jednoho místa, natož s výstavbou Božího 

příbytku. Dokonce již před započetím stavby, ale i během ní, bylo mnoho těch, kteří 

proti stavbě Chrámu protestovali, a dokonce ani poté, co již byla stavba hotova, v ní 

nevykonávali bohoslužby všichni.
34

  

Jak již samotný počátek Jeruzalémského chrámu předznamenává, je jeho historie 

až příliš pestrá na to, abych se jí v této práci mohl více věnovat. Přeskočím tedy několik 

staletí, a svou pozornost zaměřím na dobu bezprostředně blízkou životu Ježíše 

z Nazareta. 

Tím, kdo sehrál významnou úlohu v dějinách Chrámu v době Ježíše z Nazareta, 

byl Herodes Veliký, který se snažil přestavbou a rozšířením Chrámu zvýšit jeho lesk a 

velkolepost a také upevnit svou moc. Tato Herodova akce trvala desítky let a 

zaměstnávala tisíce dělníků. „Byli tu zaměstnáni kameníci, tesaři, umělečtí 

řemeslníci.“
35

 Rozsáhlá stavební činnost v Jeruzalémě tedy přilákala do města mnoho 

lidí hledajících práci, ale nepřicházeli jen tito. Mnoho lidí přicházelo např. také za 

obchodem nebo vzděláním.
36

  

                                                 
34

  Srov. BOWKER, John: Bůh a jeho proměny v dějinách náboženství, Praha: Euromedia Group k. s., 

2004, 191 
35

  GNILKA, Joachim: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, 240 
36

  O významu Chrámu pro Židy mimo jiné, vypovídají také vysoké počty poutníků ze vzdálených lokalit 

a diaspor, kteří přicházeli do Jeruzaléma i přesto, že je k tomu nevázala žádná povinnost. V době 

významných židovských svátků byl pak počet příchozích poutníků ještě mnohem větší. Srov. 
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Přestavba Chrámu, kterou započal Herodes Veliký, neustala ani po jeho smrti za 

vlády jeho syna Archelaa, který byl pověřen správou Judeje. Archelaova vláda netrvala 

ale dlouho, záhy byl totiž za svou krutost k lidu císařem poslán do vyhnanství a správu 

v Judeji a Jeruzalémě pak následně převzali a vykonávali římští prokurátoři. Na krátkou 

dobu se sice ke správě Judeje dostal ještě vnuk Heroda Velikého, Herodes Agrippa I., 

ale po jeho smrti v roce 44 n. l. se vlády ujali opět římští prokurátoři.  

Obnova Chrámu velmi zatěžovala ekonomiku a navíc při ukončení přestavby 

v roce 66 n. l. se ocitlo v Jeruzalémě kolem 18.000 nezaměstnaných dělníků, kteří na 

obnově Chrámu pracovali.
37

 Vysoká nezaměstnanost a špatná sociální situace pak 

přispěla k rozmachu židovských skupin, jejichž ortodoxní teologické názory nabízely 

snadné vysvětlení špatné životní situace Židů. To následně vedlo až k prvnímu 

židovskému povstání, které však bylo krvavě potlačeno Titovými legiemi. V srpnu roku 

70 n. l. byl Jeruzalém dobyt a i s Chrámem srovnán se zemí.
38

 

  

1.3.2. Význam Chrámu pro Ježíše a tehdejší společnost 

Ježíš se narodil na konci vlády Heroda Velikého a vlastně již krátce po svém 

narození byl přinesen do Chrámu, aby zde byl zasvěcen Hospodinu, jak se o tom 

můžeme dočíst v Lukášově evangeliu „Když uplynuly dny jejich očišťování podle 

zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před 

Hospodina - jak je psáno v zákoně Páně: 'vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, 

bude zasvěceno Hospodinu' - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky 

nebo dvě holoubata. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče 

přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon…“ (L 2,22-24). Ježíšovi 

rodiče tedy na Zákon dbali a snažili se zachovávat jeho nařízení, což vyplývá i 

z následujících veršů „Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do 

Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem“ (L 

2,41,42). Zde se tedy dovídáme, že docházet do Jeruzaléma bylo v té době obyčejem. 

Lukášovo evangelium se sice přímo nezmiňuje o tom, že by chodili do Chrámu, ale jiný 

důvod k návštěvě Jeruzaléma o velikonočních svátcích asi lze jen těžko předpokládat.
39

 

                                                                                                                                               
TENNEY, Merrill C.: O Novém zákoně. Přel. z: New Testament Survey, Grand Rapids, Michigan: 

Eerdmans    Publishing Co., 1988, 82 
37

  Srov. GNILKA, 64 
38

  Srov. FRYŠ, Petr a spol.: Biblica – biblický atlas, Praha: Fortuna libri, 2007, 15 
39

  Povinnost navštívit o velikonočních svátcích Chrám se týkala jen zdravé mužské populace žijící ne 

dál než cca 25 km od Jeruzaléma, kteří nebyli v té době kultovně nečistí. Srov. TENNEY, Merrill C.: O 

Novém zákoně, 82 
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Přímá zmínka o Ježíšově návštěvě Chrámu se týká až příhody, která se udála v jeho 

dvanácti letech, kdy se v Chrámu Ježíš zapovídal s učiteli a rodiče ho tři dny hledali 

(srov. L 2,46). O jeho návštěvách Jeruzaléma v době velikonočních svátků vypovídají 

taktéž ostatní evangelia. Budeme-li je číst pozorně, zjistíme, že měl Ježíš mezi 

návštěvníky Chrámu, kam na svátky přicházel, také své stoupence a přátele. Jan ve 

svém evangeliu například uvádí, že již krátce před velikonočními svátky někteří 

poutníci, kteří přišli do Jeruzaléma, Ježíše hledali a dohadovali se, zda Ježíš na svátky 

přijde. Důvodem k pochybnostem bylo vydané nařízení velekněží a zákoníků, podle 

něhož byl každý, kdo věděl, kde se Ježíš zdržuje, povinen to nahlásit, aby mohl být 

Ježíš zatčen (srov. J 11,56-57). Přikloníme-li se tedy k Lukášovu tvrzení, že Ježíš 

přicházel do Jeruzaléma s rodiči každý rok, pak lze předpokládat, že znal nejen historii, 

význam a funkce Chrámu, které navíc patřily k základním znalostem, které se předávaly 

po celé generace, neboť tvořily a dodnes tvoří součást náboženské a národní identity 

Izraele, ale že znal také chrámový provoz.  

Chrám byl tedy místem kultovním. Ale nejen tím. Byl také centrem života, 

kultury a politiky, neboť v době římských prokurátorů částečně nahrazoval i královský 

úřad. Mimoto byl také centrem obchodním, ekonomickým, a dokonce sloužil jako 

depositní banka. To dokládá, že v době Ježíše z Nazareta měl Chrám ve spojení s 

Jeruzalémem pro Židy zásadní význam, o čemž vypovídá i množství poutníků, kteří do 

Jeruzaléma a Chrámu přicházeli.
40

 

Z výpovědí evangelií lze dovodit, že Ježíš historii a význam Chrámu pro 

židovský národ znal a že také znal chrámový provoz, jehož neduhy kritizoval (srov. Mt 

21,12-13; Mk 11,15-17; L 19,45-46, J 2,14-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 53 
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2. Prokletí fíkovníku a Očištění Chrámu  

Poté co jsem v předešlých kapitolách nastínil dobové pozadí Ježíšova působení, 

bych se chtěl nyní již věnovat samotné problematice vybraných textů Markova a 

Matoušova evangelia, tedy perikopám „Prokletí fíkovníku“, „Očištění Chrámu“ a 

„Uschlý fíkovník“. Ještě před tím bych však chtěl ve zkratce také připomenout některé 

zásadní skutečnosti o autorovi, době a místě vzniku tzv. Markova evangelia.   

V celé třetí části této práce čerpám z mnoha děl významných autorů 

zabývajících se Markovým evangeliem, jako např. Donahue-Harringtona, Limbecka, 

Horáka atd. Za primární zdroj informací pro svou práci jsem si ale vybral studii Mireji 

Ryškové „Proklel Ježíš fíkovník?“
41

, ve které se problematikou výše uvedených perikop 

taktéž zabývá.  

 

2.1. Markovo evangelium 

Hovoříme-li o Markově evangeliu, pak bychom neměli ztrácet ze zřetele, že jde 

o anonymní spis sepsaný nejpravděpodobněji v Římě, a to někdy v prvním století 

našeho letopočtu. Jako velice pravděpodobné se jeví období kolem zničení 

Jeruzalémského chrámu, tj. někdy v letech 66 – 71 n. l. Za autora tohoto spisu byl 

označen prvotní církví Marek až mnohem později, někdy kolem roku 125 n. l.
42

 Na 

datum a místo vzniku je několik rozličných názorů, stejně tak jako i na osobu 

samotného Marka, o kterém de facto nevíme vůbec nic. Podle jedné z hypotéz byl tento 

spis prvotní církví spojen s osobou Jana Marka, kterého známe ze Skutků apoštolů 

(srov. Sk 12,12) nebo také z Prvního listu Petrova (1P 5,13).
43

 Ve Skutcích apoštolů se 

můžeme totiž dočíst, že se u Markovy matky, kde se scházelo k modlitbě mnoho lidí, 

zastavil apoštol Petr, aby jim vyprávěl „jak ho Pán vyvedl z vězení“ (Sk 12,12-17). Ve 

Skutcích apoštolů se ale můžeme dočíst i o tom, že nějaký Marek několikrát provázel na 

cestách apoštola Pavla, jenž se vydával na misie společně s Barnabášem (srov. Sk 

12,25). Eusebius pro změnu uvádí, že Marek po nějakou dobu provázel Petra, jako 

hermeneutés (tlumočník).
44

 Z informací, které můžeme získat z dostupných textů, ale 

                                                 
41

  RYŠKOVÁ, Mireia: Proklel Ježíš fíkovník? In: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné 

víry. Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám (Petr Chalupa a Lenka Zajícová eds.), 

Olomouc: 2008 
42

  Srov. TICHÝ, Ladislav: Úvod no Nového zákona, 81 
43

  Srov. DONAHUE, R. John, HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Marka, Praha - Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 46 
44

  Srov. HORÁK, Jeroným: Ježíš v evangeliu podle Marka, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1986, 

12 
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nelze nezpochybnitelně tvrdit, že šlo o totožné osoby, neboť jméno Marek bylo 

v antické společnosti zcela běžné jméno. Pokud by byl ale Marek syn ženy, u níž se 

scházela část křesťanské obce nebo průvodcem Pavlovým či tlumočníkem Petrovým, 

oním autorem evangelia, pak by jistě nebylo pochyb o zdroji informací zachycených 

v jeho evangeliu. Ať byl autorem tzv. Markova evangelia kdokoli, k událostem ze 

života Ježíše z Nazareta měl, jak ostatně vyplývá z kontextu evangelia, velmi blízko, a i 

kdyby nebyl sám autor přímým účastníkem událostí spojených s osobou Ježíše Krista, 

lze předpokládat, že byl ve styku s těmi, kteří se s Ježíšem z Nazareta setkali a byli 

účastni některých událostí, které evangelium popisuje. Pátrání po autorovi je jistě 

z mnoha hledisek důležité, neboť by nám mohlo např. poodhalit prostředí, ve kterém se 

žil nebo jeho záměry, úmysly, které ho přiměly k posbírání a následně také sepsání do té 

doby ústně šířených slov a událostí ze života Ježíše z Nazareta. Možná právě obava ze 

zkreslování ústně šířené tradice byla tou silou, která nakonec přiměla autora Markova 

evangelia k vytvoření tohoto díla. 

Možná by se dnes mohlo někomu jevit ústní předávání tradice jako krajně 

nespolehlivé, Židé byli ale již od útlého věku vychováváni k tomu, aby byli schopni si 

zapamatovat a následně také šířit různý ústně předávaný materiál.
45

 Přesto ovšem nelze 

vyloučit možná zkreslení této ústně předávané tradice, a to i u očitých svědků. Každý 

předávaný příběh má své specifické parametry a s jistotou lze říct, že ty budou odlišné u 

očitého svědka jako prvního zvěstovatele příběhu a u někoho, kdo je v tomto řetězci 

více vzdálen od zdroje. V jednotlivých evangeliích, jak je můžeme mezi sebou 

porovnat, ale docházelo spíše k prodlužování textů, do nichž byly vnášeny detaily nebo 

také vlastní osobní postoje, emoce atd. těch, kdo příběh předávali. Nemůžeme ani 

pominout skutečnost, že někdy naopak docházelo k výraznému krácení textů, tedy k 

vypouštění určitých částí nebo záměnám různých detailů. Blíže se s touto 

problematikou můžeme seznámit např. v díle Donalda A. Carsona a J. Moo Douglase.
46

 

Není příliš jasné, zdali byl také Marek šiřitelem či jen pouze sběratelem této ústní 

tradice. Je ale více než pravděpodobné, že Marek pro své evangelium čerpal z vícera 

zdrojů, a to jak písemných, tak ústních. Tuto myšlenku potvrzuje i tzv. „markovská 

hypotéza“, která pohlíží na Marka jako na sběratele nezestručněných tradic a 

představuje Markovo evangelium jako nejstarší, a tím také z hlediska blízkosti pamětem 

                                                 
45

  Srov. BEAUMONT, Mike: The One-Stop Bible Guide, Oxford: Lion Hudson plc, 2006, 78 
46

  Srov. CARSON, Donald Artur, DOUGLAS, J. Moo: Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 

2008, 63 
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očitých svědků jako nejméně zkreslené a „ovlivněné povelikonoční vírou křesťanské 

obce“
47

 a z tohoto důvodu tedy nejspolehlivější či nejvěrohodnější. Nicméně i kdyby 

byl Marek sám o sobě konzervativní v tom, co se týkalo historické pravdivosti 

jednotlivých příběhů a měl dostatek informací o životě, činech a slovech Ježíše 

z Nazareta tak říkajíc z první ruky, na jejich přesnou chronologii, jak se můžeme dočíst 

u Eusebia, zas až tolik nedbal.
48

 Uspořádáním jednotlivých evangelijních tradic se 

zabýval i Rudolf Pesch, podle nějž byl autor Markova evangelia „konzervativním 

redaktorem, jehož tvořivost se projevuje především v uspořádání látky“
49

. Toto 

uspořádávání jednotlivých, ať již ústních či písemných tradic, je v současnosti 

považováno za ryze teologický přístup. Pokud tedy hovoříme o Markově teologii, pak 

máme na mysli právě to, jak Marek materiál, který postupem času nashromáždil, 

uspořádal. 

Marek jistě posbíral a snažil se zachovat ty nejdůležitější okamžiky a slova 

Ježíšova života, které nakonec uspořádal v určitém narativním, logickém celku. 

Otázkou ale zůstává, jak moc se toto Markovo uspořádání a podání jednotlivých příběhů 

odlišuje od historické skutečnosti, nebo jaký vliv mohou mít tyto případné odchylky na 

naše přijímání a chápání Ježíšova příběhu dnes. Marek psal své evangelium pro 

konkrétní prostředí jazykem, který byl lidem té doby srozumitelný, což znamená, že 

slova či souvislosti, jež mohly být naprosto zřejmé Markovým současníkům, nemusíme 

v dnešní době chápat zcela stejně. Je tedy otázkou současnosti, zdali je dnešní čtenář 

schopen i dnes pochopit pravý význam a smysl některých evangelijních událostí bez 

studia a znalosti dalších textů a dobových souvislostí.
50

 O tom, že správné pochopení 

nějaké novozákonní perikopy je problémem, nás přesvědčují i rozdílné evangelijní 

výklady. Ne jinak je tomu i u podobenství o uschlém fíkovníku a očištění Chrámu, u 

kterých se můžeme setkat taktéž s mnoha rozličnými výklady.  

 

2.2. Struktura textu Mk 11,12-25 

V předešlé kapitole jsem předestřel otázku Markova autorského výkonu, který 

spočívá především v Markově uspořádání nashromážděného textu. Při bližším 

                                                 
47

  DONAHUE, R. John, HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Marka, 16 
48

  Srov. KRBEC, Jan Evangelista: Desatero knih Historie církevní / od Evsebia příjmením Pamfili, onda 

cesarejského biskupa, řeckým jazykem sepsané; potom od Jana Kocína z Kocinétu z řeči latinské v 

českou přeložené; nyní od Jana Ev. Krbce, s řeckým čtením srovnané, na mnoze opravené, 

příhodnými výklady i novým letopočtem opatřené a znova na světlo vydané, Praha: 1988, 155 
49

  DONAHUE, R. John, HARRINGTON, J. Daniel (ed), 22 
50

  LIMBECK, Meinrad: Evangelium sv. Marka, 17 
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zkoumání textu evangelia můžeme nalézt konkrétní strukturování celého Ježíšova 

příběhu. Určitou strukturu vykazuje také text Mk 11,12-25 a protože se tímto textem již 

dříve zabývalo mnoho odborníků, dovolím si pro svou práci převzít strukturu 

kompozice od Mireji Ryškové.  

Ryšková uvádí, že ačkoli „… jde o krátkou scénu, je kompozičně právě 

v Markově evangeliu zajímavá a silně dramatická. Text Mk 11,12–25 lze rozdělit do 

několika částí, které spolu s různou intenzitou souvisejí: 

 

1. 11,12-14: (Druhý den) Ježíš a fíkovník 

a. 11,12 – Cestou z Betanie (expozice) 

b. 11,13-14a – Ježíš a fíkovník (vlastní akce: spatření stromu s listy, 

hledání fíků, nenalezení, výrok odsouzení) 

c. 11,14b – Učedníci jako posluchači-adresáti (závěr) 

2. 11,15-19: Ježíš v Chrámě – vyhnání prodavačů a směnárníků 

a. 11,15 a, b – Ježíšův příchod do Jeruzaléma a Chrámu (expozice) 

b. 11,15 c-17 – Ježíš a chrámový provoz, „byznys“ (vlastní akce: vyhnání 

kupců, prodavačů, zpřevracení stolů směnárníků a prodavačů holubů, 

zákaz přechodu přes nádvoří z profánních důvodů, výrok odsouzení) 

c. 11,18 – reakce vlastních adresátů – velekněží a zákoníků (touha Ježíše 

zabít a strach z lidí) 

d. 11,19 – Ježíšův odchod z města s učedníky (závěr) 

3. 11,20-21: (Třetí den) Uschlý fíkovník 

a. 11,20 – Zjištění o uschlém fíkovníku (závěr-expozice)  

b. 11,21 – Reakce Petrova (závěr-expozice) 

11,22-25: Ježíšovo poučení o víře a modlitbě pro učedníky 

c. 11,22 – Výzva k víře v Boha 

d. 11,23-24 – Poučení o správné víře a jistotě vyslyšení modlitby 

e. 11,25 – Odpuštění jako předpoklad modlitby (závěr)“
51

 

 

Z tohoto členění je na již na první pohled patrné použití tzv. sendvičové 

metody
52

, kterou Marek v evangeliu používá na více místech. Příběh o fíkovníku zde 

                                                 
51

  RYŠKOVÁ, Mireia: Proklel Ježíš fíkovník, 115 
52

  Markova oblíbená technika, kdy jeden příběh přeruší druhým, aby se později vrátil k příběhu prvnímu. 

Srov. DONAHUE, R. John, HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Marka, 336 
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tedy rámuje vyprávění o očištění Chrámu. Celý příběh pak vrcholí stejně jako v 

Matoušově evangeliu poučením o síle víry a modlitby.  

V následujícím oddíle bych se chtěl ještě zaměřit na text Matoušova evangelia, 

který podává tyto příběhy odlišně, a proto je potřeba ho vzít také v potaz. 

 

2.3. Struktura textu Mt 21,10-22 

Matouš, jak jsem již zmínil, popisuje průběh toho, co se událo v Jeruzalémě a 

jeho blízkém okolí jinak, než je tomu u Marka. To ale mění nejen celkové vyznění, ale 

také chápání těchto událostí. Pro bližší porozumění textu a následné srovnání 

Matoušova a Markova podání se pokusím o vytvoření podobného schématu kompozice, 

jaké vytvořila Ryšková pro Markovu verzi.  

 

1. 21,10-11: (Den první) Ježíš v Jeruzalémě 

a. 21,10 a,b – Ježíš vjíždí do Jeruzaléma (expozice) 

b. 21,10 – V Jeruzalémě (nastává rozruch, lidé pátrají po Ježíšově identitě) 

c. 21,11 – Reakce zástupů (závěr-expozice) 

21,12-14: Ježíš v Chrámě – vyhnání prodavačů a směnárníků, uzdravení 

nemocných 

d. 21,12 a,b – Ježíšův příchod do Chrámu 

e. 21,12-14 c-13 – Ježíš a chrámový provoz, „byznys“ (vlastní akce: 

vyhnání kupců, prodavačů, zpřevracení stolů směnárníků a stánků 

prodavačů holubů, výrok odsouzení, uzdravení chromých a slepých) 

f. 21,15 d-16 – Reakce vlastních adresátů – velekněží a zákoníků 

(rozhněvání se nad Ježíšovými činy a dětmi provolávajícími slávu Synu 

Davidovu) 

g. 21,16 d,e – Otázka velekněží a zákoníků („Slyšíš, co to říkají“) 

h. 21,16 – Reakce Ježíšova 

i. 21,17 – Ježíšův odchod z města do Betanie (závěr) 

2. 21,18-22: (druhý den) Uschlý fíkovník 

a. 21,12 – Když se vracel do města (expozice) 

b. 11,13-14a – Ježíš a fíkovník (vlastní akce: spatření stromu, hledání fíků, 

nenalezení ničeho jen listí, výrok odsouzení) 

c. 11,14b – Učedníci jako pozorovatelé-adresáti (závěr-expozice) 
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d. 11,22 – Výzva k víře v Boha 

e. 11,23-24 – Poučení o správné víře a jistotě vyslyšení modlitby (závěr) 

 

Již na první pohled je členění rozdílné. Matouš nepřebírá tzv. Markovu 

sendvičovou metodu vyprávění, což znamená, že příběh o očištění Chrámu není 

orámován příběhem o fíkovníku, ale z Matoušova pohledu je mu předřazen. Matouš 

dokonce spojuje očištění Chrámu s Ježíšovým slavným příjezdem do Jeruzaléma. Co z 

toho lze vyvodit, se pokusím ukázat v následujícím rozboru a porovnání obou pojetí. 

 

2.4. Rozbor Markova textu, jeho smyslu a vyznění  

Chci-li se zabývat rozborem textu Mk 11,12-25, pak musím zaměřit svou 

pozornost také k událostem předchozího dne, jak je podává Markovo evangelium, neboť 

příběh o prokletí fíkovníku začíná de facto již tento den odpoledne či večer, kdy Ježíš 

přicházející s poutníky od Jericha slavnostně vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. Tam 

vchází do Chrámu, „…po všem (se) rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s 

dvanácti do Betanie“ (Mk 11,11). Není tedy tomu tak jako u Matouše, kde Ježíš hned 

po svém vstupu do Chrámu začne s převracením stolů (srov. Mt 21,12), ale v Markově 

podání se Ježíš pouze po všem rozhlédne, jako kdyby se chtěl přesvědčit, že se 

v Chrámu nic nezměnilo, že je vše při starém, jak to zná z dřívějška. Poté, co si vše 

prohlédne, odchází s učedníky do Betanie.  

Betanie, kde Ježíš s učedníky nocoval, nebyla od Jeruzaléma příliš vzdálená. 

Podle Janova evangelia to bylo přibližně 4 – 5 km, tedy „necelou hodinu cesty“ (J 

11,18). O konkrétním místě pobytu Ježíše a jeho učedníků v Betanii se Markovo 

evangelium nikterak nezmiňuje. Pokud jde o  Betanii , tak se zmiňuje pouze o večeři 

v domě Šimona Malomocného (srov. Mk 14,3). Přesto ale z textů Nového zákona víme, 

že Ježíš měl v Jeruzalémě a jeho okolí mnoho stoupenců a posluchačů, kteří s ním 

putovali, a lze se tedy domnívat, že měl v Betanii více možností, kde se mohl se svými 

učedníky najíst a přespat.
53

 Není však zas až tolik důležité, kde Ježíš v Betanii nocoval, 

                                                 
53

  Janovo evangelium dokonce hovoří přímo o konkrétních osobách žijících v Betanii, o Lazarovi, 

kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých, a o jeho sestrách (J 12,1-2). O tom, kde Ježíš v Betanii přebýval, se 

můžeme dočíst například v tzv. Tajném Markově evangeliu, jehož fragment se nám dochoval v dopise 

Klementa Alexandrijského, jenž vzniknul mezi 70-90 léty druhého stol. V tomto dopise se, ale na 

rozdíl od Janova evangelia dočteme, že Ježíš vešel do domu jistého bohatého mladíka, kterému po 

šesti dnech dal nějaký příkaz. Doslova je uvedeno „…vešli do mladíkova domu. Byl totiž bohatý. A po 

šesti dnech mu dal Ježíš příkaz. A večer mladík přišel k němu. Měl na sobě plátno přes nahé tělo…“ 

Za připomínku stojí, že šestého dne večer byl Ježíš se svými učedníky v Getsemanské zahradě, kde se 
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neboť lze předpokládat, že ať by bydlel kdekoli, jeho hostitel by se o něj rád a jistě také 

dobře postaral.  

Samotný příběh o fíkovníku je v Markově evangeliu rozdělen na dvě menší 

části, na perikopu o prokletí fíkovníku a uschlý fíkovník, mezi něž je vložena perikopa o 

očištění Chrámu, což někteří vykladači považují za pozůstatek předmarkovské tradice, 

jiní zase za Markův úmysl, tzv. sendvičový styl vyprávění (srov. Mk 3,20-21/22-30/31-

35; 5,21-24/25-34/35-43; 6,7-13/14-29/30-32; 11,12-14/15-19/20-26; 14,1-2/3-9/10-11; 

14,10-11/12-16/17-21; 14,54/55-65/66-72). Jsou ale i exegeté, mezi něž patří např. R. 

Pesch, kteří považují sled událostí, jak nám jej podává Marek, za autentický souběh 

událostí, kterým není třeba přikládat jakýkoliv symbolický výklad.
54

 

Podle Marka tedy den po svém triumfálním vjezdu do Svatého města Ježíš 

vychází z Betanie a v doprovodu svých učedníků jde do Jeruzaléma. Po cestě ale 

dostává hlad (srov. Mk 11,12), a protože v dáli vidí fíkovník, který má listí, jde k němu, 

podívat se, jestli na něm nenalezne něco, čím by tento svůj hlad zahnal.
55

 Ježíš tedy 

hledá plody, ale žádné nenachází. Důvod, proč se na fíkovníku žádné plody nenalézaly, 

je podle autora prostý. Je jím období. „Nebyl čas fíků“ (Mk 11,13). Na tomto základě 

pak nad bezplodým fíkovníkem Ježíš vyřkne onu kletbu: „Ať z tebe již na věky nikdo 

nejí ovoce“ (Mk 11,14).  

Jak uvádí Donahue-Harrington, je prokletí fíkovníku v mnoha ohledech zvláštní, 

neboť Ježíš zde vystupuje z našeho pohledu zcela iracionálně. Vždyť jako někdo, kdo se 

v Palestině narodil a žil, mohl něco takového předvídat.
56

 Zvláště pak v době 

velikonočních svátků, kdy do Jeruzaléma proudily tisíce poutníků, by se rovnalo 

nalezení fíků na jednom z mála zelených stromů téměř zázraku. Proč tedy Ježíš proklíná 

fíkovník v době, kdy není čas fíků? Určitě by pro nás bylo daleko přijatelnější, pokud 

by k prokletí došlo na základě nějakého pro nás srozumitelnějšího důvodu, např. že 

všechny plody na stromě byly již snědeny poutníky přicházejícími do Jeruzaléma a na 

Ježíše zkrátka nezbylo, než že proklel strom, který plody mít ani nemohl. Proto někteří 

                                                                                                                                               
po Ježíšově zatčení tento mladík oděný pouze do plátna skutečně objeví i v kanonické verzi Markova 

evangelia (Mk 14,51). Sám Klement ale hodnotí tento fragment za lež a úmyslnou manipulaci 

s textem Markova evangelia ve prospěch učení Karpokratovců. Srov. DUS, Jan Amos, POKORNÝ, Petr: 

Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I., Praha: Vyšehrad, 2006, 51 
54

  Srov. PESCH, Rudolf: Das Markusevangelium. Sv. 2., Freiburg: Herder, 1977, 194–195 
55

  Marek doposud o Ježíšových vlastních potřebách nikde nehovořil, a tato jeho prostá konstatace 

„dostal hlad“ evokuje v myslích mnoha exegetů rozličné otázky, pátrající po příčinách/významu 

tohoto sdělení. Informace o Ježíšově hladu se pak v kontextu následujících událostí stává předmětem 

nepřeberného množství spekulací. Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Proklel Ježíš fíkovník, 116 
56

  Srov. DONAHUE, R. John, HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Marka, 336 
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z vykladačů Marka toto Ježíšovo konání považují za zcela „symbolický úkon – proroctví 

skutkem“
57

, někteří považují dokonce vše, co se v příběhu vyskytuje, tedy fíkovník, 

Ježíšovo konání i jeho slova za zcela symbolické.
58

 Některé výklady ale přistupují 

k události více realisticky a poukazují na skutečnost, že to, nad čím se my dnes 

pozastavujeme, nevzbudilo u Ježíšových učedníků žádnou odezvu, neboť Marek událost 

suše ukončuje prohlášením, že „učedníci to slyšeli“ (Mk 11,14), ale nikterak se nad tím 

nepodivili a ani to nekomentovali, což poukazuje na skutečnost, že v té době 

neexistovalo něco takového, jako je současné ekologické myšlení, a proto je třeba brát 

tuto událost více realisticky. Nicméně s takovým jednáním jsme se doposud u Ježíše 

v Markově evangeliu nesetkali, a snad proto v nás vyvolává tolik emocí. Boří totiž naše 

pietistické představy o milosrdném a láskyplném Ježíši.
59

 Konstatováním, že toto 

Ježíšovo jednání učedníci zaznamenali, Marek tento příběh zdánlivě uzavírá. Zdánlivě 

proto, že vyprávění o prokletém fíkovníku přerušuje dalšími událostmi, které se odehrají 

v Chrámu. Po nich se ale k prvnímu příběhu opět vrací a celou záležitost vysvětluje.  

Zaměřme se nyní na události, které následovaly poté, co Ježíš proklel fíkovník. 

Pokud se nad tímto textem trochu pozastavíme a představíme si dobu, prostředí a děj 

samotný, tedy vše, co se kolem Ježíše odehrávalo, pak v nás musí tento příběh vyvolat 

ještě více otázek než příběh o prokletí fíkovníku. Zde bych se tedy chtěl nejprve zaměřit 

na připomenutí pozadí židovských velikonočních svátků.  

Počet obyvatel Jeruzaléma se v době Ježíše z Nazareta pohyboval kolem 40 – 50 

tisíc a Pesach byl nejvýznamnějším židovským svátkem se silnou vazbou na Chrám, a 

tak do Jeruzaléma přicházely tisíce poutníků ze vzdálených území židovské diaspory. 

Navíc pro každého kulticky čistého muže bydlícího v Jeruzalémě nebo jeho okolí, a to 

až do vzdálenosti 25 km, byla návštěva Chrámu v době velikonočních svátků údajně 

dokonce povinností.
60

 V Jeruzalémě byla v té době také silná římská posádka, která 

čítala kolem 6000 vojáků. Podle některých odhadů byl tedy počet návštěvníků 

Jeruzaléma v době Velikonoc kolem 180 tisíc lidí,
61

 avšak někteří z historiků se 

domnívají, že zde mohlo být lidí ještě mnohem více. Meryll C. Tenney hovoří dokonce 

až o třech miliónech osob.
62

 Tomuto číslu se blíží i např. James Strange, který se 

                                                 
57

  HORÁK, Jeroným: Ježíš v evangeliu podle Marka, 241 
58

  Srov. LOSKI, Tadeus: Dobra nowina o Jezusie Chrystusie synu Bozym. Ewangelia wedlug sw. Marka,  

     Katowice: Ksiegarnia Sw. Jacka, 1996, 120–121 
59

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Proklel Ježíš fíkovník, 112 
60

  Srov. TENNEY, Merrill C.: O Novém zákoně, 82 
61

  Srov. GNILKA, Joachim: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, 240 
62

  Srov. TENNEY, 82 
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domnívá, že podle množství obětovaných zvířat během Pesachu, zde mohlo být kolem 

dva a půl miliónu osob.
63

 To by ale znamenalo, že by do Jeruzaléma musela přijít 

polovina obyvatel celé tehdejší židovské diaspory, která v té době čítala kolem 4 – 6 

miliónů obyvatel.
64

 Domnívám se, že to lze považovat spíše za nepravděpodobné. Ať 

byl ale počet návštěvníků v Jeruzalémě v době velikonočních svátků jakkoli vysoký, 

muselo být toto město doslova přeplněné lidmi, a to i se všemi přilehlými vesnicemi. 

Představme si celý ten kolorit událostí, ty tisíce do Chrámu proudících poutníků. 

Neskutečný hluk a chaos kolem různých učitelů, proroků, stánkařů a prodavačů všeho 

možného. Do toho všeho davem se prodírající hlídky římských vojáků a chrámové 

stráže, které sledovaly, co se kde děje, aby mohly popřípadě hned zasáhnout proti 

potencionálním buřičům. Musí nám být jasné, že byla atmosféra v době Pesachu 

v Jeruzalémě zvláště napjatá. Dalším důvodem k eskalaci napětí během oslav byla také 

skutečnost, že zde docházelo k otevřeným strukturálním střetům mezi bohatým městem 

a chudým venkovem,
65

 a právě proto byly obavy z buřičství, které by mohlo podnítit 

lidi ke vzpouře, zcela na místě. Jistě lze předpokládat, že se jim snažili jak Římané, tak i 

představitelé Chrámu a města všemožně předejít a zabránit (srov. L 23,18; J 18,40). 

Buřičství bylo v době Ježíšově trestným činem a trestem za tento zločin bylo 

ukřižování. Ježíš tedy svým mesiášským příjezdem do Jeruzaléma, kdy mu dav, který jej 

provázel, provolával slávu, doslova přilil olej do ohně a upoutal na sebe tímto 

prorockým činem pozornost. Marek ve svém evangeliu přesto popisuje, jak Ježíš 

následující den poté, co na sebe takto upozorní, vstoupí do Chrámu a zpřevrací stoly 

směnárníkům a prodavačům holubů a navíc ještě brání každému, aby s čímkoli 

procházel nádvořím (srov. Mk 11,15-16). Je proto velmi obtížné si představit, že by šlo 

o nějakou velkou akci, neboť něco takového by muselo vyvolat okamžitou odezvu ze 

strany chrámové stráže,
66

 protože by měla jasný důkaz a mohla tak Ježíše zatknout a 

obvinit z buřičství. K ničemu takovému ale nedošlo. V tomto případě tedy šlo asi spíše 

jen o určité prorocké gesto,
67

 kterým chtěl Ježíš podpořit své učení, jež bezprostředně 

následovalo. Ježíš není navíc zatčen ani poté, co otevřeně káže proti chrámové praxi 

(srov. Mk 11,17), tedy proti všem, kteří si z Chrámu udělali místo svého podnikání. 

Slova „…Vy však jste z něho udělali doupě lupičů“ (Mk 11,17) byla tak určená zejména 
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  Srov. BBC: Tajemství Bible. Kdo je vinen smrtí Ježíše, BBC – Česká televize, 2004 
64

  Srov. MÁNEK, Jindřich: Když Pilát spravoval Judsko, 161 
65

  Srov. RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, 408 
66

  Srov. GNILKA, Joachim: Ježíš Nazaretský – poselství a historie, 242 
67

  Srov. YODER, John Howard: Ježíšova politika, 49 
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velekněžím a členům velerady, které Ježíš těmito svými výroky označuje za lupiče. 

Toto Ježíšovo kázání proti nim už ale nenechalo velekněze a zákoníky, kteří „to slyšeli“ 

(Mk 11,18), v klidu. Ti naopak počali hledat způsob, jak se ho zbavit, neboť horší než 

samotná Ježíšova slova byl ve skutečnosti fakt, že mu lid naslouchal a byl nadšený jeho 

učením (srov. Mk 11,18). Večer, po dni stráveném ve městě, Ježíš s učedníky Jeruzalém 

opouští. 

Dalšího dne Marek dokončuje svůj sendvič návratem k příběhu o fíkovníku. 

Vrací se tedy k událostem z rána předchozího dne v příběhu o uschlém fíkovníku, ve 

kterém Ježíš znovu jde se svými učedníky do Jeruzaléma, a když prochází kolem 

fíkovníku, vidí ho, jak je uschlý od kořenů
68

 (srov. Mk 11,20). Apoštol Petr se 

rozpomene na události z minulého dne. Vzpomene si, že to je ten strom, který Ježíš 

předchozího dne proklel, a říká: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl“ (Mk 

11,21). Na to Ježíš odpovídá slovy: „Mějte víru v Boha“ (Mk 11,22). A uzavírá celý 

tento příběh učením o síle víry v Boha a účinnosti modlitby „Proto vám pravím: Věřte, 

že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít“ (Mk 11,22-26).  

 

2.5. Rozbor Matoušova textu, jeho smyslu a vyznění 

Přečteme-li si Matoušovo evangelium, zjistíme, že cílová skupina, pro kterou 

bylo evangelium sepsáno, bude nejspíše jiná než u Marka. Podle obsahu a vyznění lze 

předpokládat, že onou cílovou skupinou bylo s velkou pravděpodobností společenství 

křesťanů s velkým podílem židovského zastoupení. Možná se jednalo o nějaké území 

severní Palestiny nebo Sýrie.
69

 Matouš předpokládá u svých čtenářů určitou znalost 

Písma, neboť své evangelium prokládá starozákonními texty, kterými chce odůvodnit 

Ježíšovy činy a události kolem něj jako ty, jež byly předpovězeny. Stejně tak je tomu i 

během událostí, které se udály v Jeruzalémě a Chrámu. U Matouše tedy vše počíná již 

Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma, kde se můžeme setkat s odkazy na proroky a 

žalmy, ty navíc ještě Matouš sám zdůrazňuje svými slovy: „To se stalo, aby se splnilo, 

co je řečeno ústy proroka“ (Mt 21,4). Není tedy pochyb o tom, že Ježíš je tím 

                                                 
68

  Poznámka „uschlý od kořenů“ zde ale patrně není jen tak náhodou, může o tom svědčit i fakt, že toto 

zjištění nelze uskutečnit na základě letmého pohledu „šli kolem“, ale vyžaduje si hlubší zkoumání. P. 

Pokorný k tomu uvádí, že tímto obrazem chce Marek naznačit neodvratnost zavržení Izraele, který si 

udělal z Chrámu doupě lupičů. Srov. POKORNÝ, Petr, Výklad evangelia podle Marka, Praha: Kalich, 
2
1986, 230 

69
  Srov. CARSON, Donald Artur, DOUGLAS, J. Moo: Úvod do nového zákona, Praha: Návrat domů, 132 
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očekávaným Mesiášem, v němž se naplňují proroctví. To nakonec potvrzuje i 

provolávání slávy způsobem oslavujícím příchod zaslíbeného Mesiáše.  

Matouš tedy jasně říká adresátům svého díla, že Ježíš je ten Mesiáš, na kterého 

Židé tak dlouho čekali. Ježíš projede Jeruzalémem a vjíždí do Chrámu, kde naberou 

události nový směr a spád, neboť zatímco u Marka se Ježíš pouze „po všem rozhlédl“ 

(Mk 11,11), u Matouše jakoby vlivem toho, co tam uviděl, vybuchl a chtěl zjednat 

nápravu.
70

 Začal tedy převracet stoly směnárníkům a prodavačům holubů.
 
Zde ale již 

nastává zásadní změna oproti Markovu evangeliu. Matouš totiž při psaní svého 

evangelia vycházel z velké části právě z Markovy verze, což ukazuje opravdu velký 

zásah Matouše do textu Markova podání. Tím ale Matouš nezměnil jen průběh události, 

ale vypouštěním či nahrazováním některých částí změnil i jejich obsah a vyznění. 

Vypadá to tedy, že pro autora Matoušova evangelia už nebylo zřejmé, proč jsou události 

u Marka řazeny tak, jak jsou. Upravuje tedy průběh událostí z Markova evangelia podle 

svého, a to tak, aby vše, co se v Chrámu odehrává, mělo čistě symbolický podtext, o 

čemž svědčí hned následující události, kdy Matouš přeskakuje – vypouští – celý 16. 

verš z Marka „nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím“ (Mk 

11,16), který na něj nejspíš nepůsobil reálně, a umisťuje do příběhu další prorocké gesto 

v podobě uzdravení slepých a chromých, kteří k němu v Chrámu přistoupili. Harrington 

k tomu píše: „Ježíš tak činí to, co se podle Žalmů Šalamounových očekávalo od 

Mesiáše. Očistí Jeruzalém, aby byl posvěcený, jako byl na počátku.“
71

 Ježíš umožňuje 

chromým a slepým vstup do samotného Chrámu, kam jako postižení vstoupit nemohli, a 

tímto symbolickým uzdravením činí Chrám přístupný pro všechny Židy.
72

 Matouš 

pokračuje zprávou o tom, že velekněží a zákoníci jeho konání viděli, stejně tak jako 

slyšeli děti, které mu provolávaly slávu, což jak se od Matouše dozvídáme, je sice 

rozhněvalo, ale přesto nechtěli Ježíše zabít, jako je tomu u Marka. Nezatknou ho za 

buřičství, ale pouze k němu přistoupí a pustí se s ním do rozhovoru, který Ježíš uzavírá 

citací z žalmu (srov. Ž 8,3). Poté odchází do Betanie.   

Druhý den, kdy se Ježíš vrací zpět do Jeruzaléma a po cestě prokleje fíkovník, 

protože má hlad a fíkovník nemá žádné plody, už Ježíš nevystupuje tak heroicky jako 

předchozího dne. Naopak jeho chování je z dnešního pohledu spíše iracionální. Matouš 
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  Srov. SAND, Alexander: Das Evangelium nach Matthäus, Leipzig: St.-Benno-Verlag, 1989, 416 
71

  HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Matouše, Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005, 326 
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  Srov. LIMBECK, Meinrad: Evangelium sv. Matouše, Malý stuttgartský komentář, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1996, 215 
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pro Ježíšovo jednání nemá vysvětlení ani oporu ve Starém zákoně. Nenachází tedy pro 

něj žádný prorocký ani symbolický význam, který by mohl prezentovat, jako tomu bylo 

v předchozí perikopě, což více poukazuje na možnost, že Matouš tuto událost, kterou 

Marek zaznamenal, buď v jejím kontextu nepochopil, nebo ji vnímal jinak. Matouš ze 

svého evangelia tuto událost, na rozdíl od evangelisty Lukáše, nevypouští, ale „pouze“ 

ruší Markovu složitou strukturu textu a prokletí fíkovníku odsouvá až za události 

odehrávající se v Chrámu, čímž de facto nejen popírá jakoukoli spojitost této události 

s Chrámem, ale také jakékoli jiné možné vysvětlení než to, které přebírá od Marka, tedy 

vysvětlení o síle víry a modlitby.
73

 

  

2.6. Porovnání textů Markova a Matoušova evangelia 

Porovnáme-li mezi sebou výše uvedené texty Markova a Matoušova evangelia, 

zjistíme, že se od sebe zásadně odlišují. Matouš mění nejen obsah, ale hlavně pořadí 

jednotlivých událostí, což má za následek, jak jsem již psal, rozdílné vyznění a tím také 

výklad a chápání těchto událostí. Matoušovo pojetí se zaměřuje více na symboliku 

Ježíšova jednání a skrze naplnění proroctví z Písma se tak snaží poukázat na Ježíšovo 

pravé mesiášství (srov. Za 9,9; Iz 62,11). Marek oproti Matoušovi popisuje události více 

reálně a hledání odpovědí tak nechává spíše na čtenáři.  

V Matoušově podání vjíždí Ježíš do Jeruzaléma o něco slavnostněji, než je tomu 

u Marka. Na nic nečeká a očištění Chrámu provede ještě týž den bezprostředně po svém 

triumfálním příjezdu. Z kontextu Matoušova evangelia ale předpokládáme, že Ježíš 

vstoupil do Chrámu v nějakou denní nebo spíše odpolední hodinu, v níž byl Chrám ještě 

v provozu a prodavači obětin a směnárníci na svých místech. Když se ale zamyslíme 

nad poutí, kterou Ježíš s učedníky ten den vykonal, pak si lze jen stěží představit, že by 

mohli dorazit do Chrámu v době, kdy byl ještě v provozu.
74

 Tuto skutečnost Matouš ve 

svém podání ale neřeší a jeho záměrem se tak stává potřeba dát událostem větší spád. 

Svědčí o tom také to, že vše, co se u Marka odehrává ve třech dnech, se u Matouše 
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  Srov. HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Matouše, 325 
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  Jan ve svém evangeliu (srov. J 11,18) uvádí, že cesta z Betanie do Jeruzaléma (cca 4 – 5 km) trvala 

necelou hodinu. Z toho můžeme odvodit, že minimální čas potřebný na cestu z Jericha do Jeruzaléma 

(cca 40 – 45 km) by se pohyboval kolem 8 – 9 hodin. Spíše ale mnohem více. Z Markova a 

Matoušova evangelia navíc víme, že se Ježíš v Jerichu ještě chvilku zdržel s uzdravováním slepých 

(srov. Mk 10,46-52; Mt 20,29-34) a jistě se pak také zdržel při akci s oslíkem před samotným vjezdem 

do Jeruzaléma. Déle trvající cesta tedy koresponduje s údaji Markova evangelia, v němž se dočteme, 

že Ježíš vstoupil do Chrámu až pozdě večer (srov. Mk 11,11). V této pozdní době by ale Ježíš již stěží 

nalezl v nádvoří Chrámu nějaké prodavače nebo směnárníky, neboť provoz Chrámu končil po tzv. 

večerní oběti, která ale byla přinášena v brzkých odpoledních hodinách. Srov. GNILKA, Joachim: Ježíš 

Nazaretský – poselství a historie, 49 
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odehraje ve dnech dvou. Kromě skladby událostí se ale obě evangelia liší také v 

samotném podání příběhu. Podle Limbecka „Matouš nevynechává jen kultovně kritický 

16. verš ze své předlohy u Marka, ale vyhýbá se také tomu, aby propůjčil Ježíšovu 

úsudku o Chrámu dojem konečnosti (místo perfekta ‚vy jste udělali‘ používá Matouš 

přítomný čas ‚děláte‘)“
75

 Zatímco Marek učí: „…‘Můj dům bude zván domem modlitby 

pro všechny národy'? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů“ (Mk 11,17). Matouš 

říká: „'Můj dům bude zván domem modlitby‘, ale vy z něho děláte doupě lupičů“ (Mt 

21,13). Rozdíl je zde více než patrný.  

Matouš, ačkoli se odvolává stejně jako Marek na text z Izajáše a Jeremiáše (srov. 

Iz 56,7 a Jr 7,11), zcela vypouští určení Chrámu pro všechny národy a následně také 

mění i Markův úsudek o konečnosti Chrámu z minulého času na přítomný. Důvodem 

pro tuto odlišnost může být podle některých exegetů skutečnost, že Matouš své 

evangelium sepsal až po zničení Chrámu, a nejspíš proto pro něj nebyl Ježíš tím, kdo 

odmítal Chrám, ale naopak mohl být tím, skrze nějž mohl mít Chrám lepší 

budoucnost.
76

 Dalším rozdílem v Matoušově evangeliu je nahrazení úvodu Markova 16. 

verše „a učil je“ (Mk 11,16) zprávou o uzdravení chromých a slepých, a to i přesto, že 

tito ve skutečnosti v Chrámu být vlastně nemohli, protože tam nesměli.
77

 Navíc žádné 

ze zbylých tří evangelií nehovoří o tom, že by Ježíš během pašijového týdne někoho 

uzdravil. Zásadní a poslední změnou, kterou najdeme v Matoušově podání je vypuštění 

celého Markova 18. verše „Velekněží a zákoníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili; 

báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením“ (Mk 11,18). Místo toho u 

Matouše nalezneme daleko vlídnější postoj velekněží a zákoníků k tomu, co Ježíš 

v Chrámě udělal. Nehledají způsob, jak se ho zbavit, pouze jsou jeho udivujícími činy, 

které sami viděli, a dětmi, které mu provolávaly slávu, popuzeni, „rozhněvali se“ (Mt 

21,15). Ježíš perikopu o očištění Chrámu uzavírá v 16 verši krátkým dialogem 

s velekněžími a zákoníky. Poté odchází přenocovat do Betanie.  

V  příběhu o fíkovníku je opět mezi Markem a Matoušem několik rozdílů. Když 

pominu Matoušovo patrné nepochopení vztahu mezi fíkovníkem a Chrámem, pak tou 

opravdu zásadní odlišností je popis samotné události, která má zásadní vliv na celkové 

vyznění a chápání příběhu. Matouš odmítá Markův sendvičový styl popisu události, a 

tak oba příběhy „Prokletí fíkovníku“ a „Uschlý fíkovník“ spojuje do jednoho, který 

                                                 
75

  LIMBECK, Meinrad: Evangelium sv. Matouše, 214–215 
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  Srov. tamtéž, 215 
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  Srov. HARRINGTON, J. Daniel (ed): Evangelium podle Matouše, 324 
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umisťuje za vyprávění o očištění Chrámu. V textu nenahrazuje jen Markovo „spatřil z 

dálky“ (Mk 11,13), za „spatřil u cesty“ (Mt 21,19), ale například také úplně vypouští 

zmínku o tom, že Ježíš šel k fíkovníku, protože ho zaujal svými listy (srov. Mk 11,13). 

Matoušova verze sice o listech také hovoří, ale již nic neříká o Ježíšově zaujetí listy 

fíkovníku. Důvod pro toto Ježíšovo zaujetí listy bychom přitom mohli v Markově 

podání nalézt v konstataci: „… nebyl čas fíků“ (Mk 11,13), Matouš ze svého podání ale 

tuto informaci zcela vypustil. Rozdíl mezi oběma evangelisty je také např. v popisu 

samotného procesu usychání prokletého stromu. V Markově verzi je fíkovník shledán 

uschlým až následující den ráno, když jde Ježíš s učedníky kolem. Petr se rozpomene a 

konstatuje: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl“ (Mk 11,21). U Matouše 

fíkovník ale usychá okamžitě, na což také navazuje okamžitá reakce učedníků. Ti 

„podivili se: Jak najednou ten fíkovník uschl“ (Mt 21,20). V obou podáních tohoto 

příběhu, tedy jak v tom Matoušově, tak i v Markově, je závěr vyprávění o fíkovníku 

obdobný. V obou případech končí poučením o síle víry a moci modlitby. Tento závěr 

můžeme přijmout za dostačující pouze v Matoušově verzi, neboť verze Markova nás 

nutí k hlubšímu zamyšlení a hledání alternativních vysvětlení toho, proč Ježíš ve 

skutečnosti fíkovník proklel. O několika z těchto alternativních vysvětlení se zmíním v 

následující kapitole, která se věnuje různým způsobům výkladu těchto perikop a jejich 

vzájemnému srovnání. 
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3. Výklad perikopy o prokletí fíkovníku včera a dnes 

Ve třetí kapitole se ve světle předchozích kapitol budu již zcela věnovat naplnění 

hlavního cíle této práce, kterým je seznámení se současnými výklady vybraného 

Markova textu a na jeho porovnání a zhodnocení. Předtím bych se chtěl však ještě 

krátce zamyslet nad důležitostí předávání a rozvíjení různých výkladů v dějinách církve.   

 

3.1. Dějiny recepce 

Již z dob prvotní církve je zřejmé, že s pochopením některých částí Písma měli 

lidé problémy. Problémy s pochopením měli mnohdy i sami vypravěči, a tak zatímco 

někteří předávali dál to, co slyšeli, jiní se snažili převyprávět text podle toho, jak mu 

sami porozuměli, nebo také podle toho, jak chtěli, aby byl chápán. To, že docházelo 

k těmto změnám v textu, je patrné i z našich čtyř evangelií, kde tyto rozdíly – úpravy 

můžeme vypozorovat zejména u synoptiků, u nichž nalézáme na mnoha místech různé 

podoby záznamu – výkladu stejného příběhu.
78

 Pokud tedy chceme hovořit o dějinách 

výkladu, pak musíme počátek této exegetické tradice umístit do doby předevangelijní.  

Evangelia jako komponovaná literární díla sice zafixovala podobu ústní Tradice, 

ale de facto každý patristický teolog interpretoval Nový zákon svým způsobem. Na 

konci třetího století jsou patrné dva hlavní vykladačské přístupy: alexandrijský a 

antiochijský. Alexandrijský přístup používal při exegezi alegorickou metodu, 

antiochijský pak upřednostňoval exegezi doslovnější, racionální a historickou.
79

 A tak 

lze říct, že: „Vyprávění tedy spočívá na historických základech, ale sleduje teologické 

cíle.“
80

 Velkou roli v dějinách exegeze sehráli také někteří biskupové a významní 

učitelé a svou neopominutelnou roli v dějinách výkladu sehrály také koncily, které po 

celou dobu ovlivňovaly a ovlivňují výklad textů Písma. V průběhu dějin ale nastalo ve 

vývoji a přístupu k výkladu Nového zákona několik zásadních zlomů. Zejména rozvoj 

v oblasti textové a literární kritiky přinesl v oblasti exegeze mnoho nových přístupů a 

ani současnost nezůstává v nových přístupech k výkladu Nového zákona pozadu.
81

 

V současnosti se tedy můžeme setkat nejen s mnoha výklady tradičními, jako jsou různé 
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  Srov. CARSON, Donald Artur, DOUGLAS, J. Moo: Úvod do nového zákona, 63 
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  Srov. tamtéž, 23 
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  RYŠKOVÁ, Mirea: Doba Ježíše Nazaretského, 299 
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34 

 

historické, symbolické nebo prorocké výklady, ale máme k dispozici i bezpočet 

alternativních výkladů Nového zákona, např. různé sociologické, politické apod.
82

 

Bezpočet rozličných výkladů nám přináší i příběhy o prokletí fíkovníku, očištění 

Chrámu a uschlém fíkovníku, které řadíme do událostí tzv. pašijového týdne.
83

 To, že se 

tyto události týkají posledních Ježíšových dní již – podle mého názoru – 

předznamenává jejich určitou výjimečnost, a tak se snad ani nemůžeme divit, že se u 

těchto událostí setkáváme s tolika rozličnými výklady. Některé jsou zpracovány ve 

smyslu naplnění Boží vůle, některé jsou zase zaměřeny více pareneticky. Zastáncem 

historického nebo spíše racionálního výkladu, je např. Rudolf Pesch. Naproti tomu 

máme mnoho symbolických výkladů, s nimiž se můžeme setkat např. v komentářích 

Meinrada Limbecka, Zenona Ziólkowského, Johna R. Donahua atd. Můžeme se také 

setkat i s výklady naprosto odlišnými, kde se např. perikopa o očištění Chrámu stává 

jednou z mála indicií původní vzpomínky na tzv. násilnického Ježíše.
84

 Záměrem této 

práce však není zabývat se osobou Ježíše Krista, ale jeho odkazem, a proto se dále 

soustředím na výklady zaměřené právě tímto směrem.  

 

3.2. Různé typy výkladů a jejich úskalí 

Pokud se zaměříme na jednotlivé výklady, ze kterých jsem čerpal inspiraci ve 

druhé kapitole, zjistíme, že je lze od sebe rozlišovat a řadit do určitých skupin. Můžeme 

je tedy rozčlenit, například podle jejich zacílení (na Chrám, chrámový kult, Jeruzalém, 

izraelský lid, učedníky apod.). Našli bychom i mnohá další možná řešení pro rozčlenění 

jednotlivých výkladů. Já jsem si pro lepší orientaci mezi jednotlivými výklady zvolil 

rozčlenění podle jejich významu.  

Pročítání jednotlivých komentářů Markova evangelia nám může přinést nejen 

obohacení v podobě informací a vysvětlení některých jeho komplikovanějších částí, ale 

někdy v nás naopak může tato četba komentářů vyvolat i řadu dalších otázek. Jedna 

z takovýchto otázek by mohla být zaměřena, na důvody, v komentářích odlišně 

udávaného plodivého období fíkovníku. V  následujících oddílech se ale nebudu snažit 

hledat odpovědi na tyto otázky, ale pokusím se mně dostupné výklady rozčlenit do čtyř 

různých typů výkladů, a to podle jejich základních charakteristik. 
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3.2.1. Výklad: historický 

Tento typ výkladu lze bezesporu zařadit mezi výklady tradičně nejstarší. 

Vychází zejména z tzv. fundamentální (literní, doslovné) četby Písma. Tento způsob 

výkladu považuje Markovu perikopu o prokletí fíkovníku od počátku jejího tradování za 

část zprávy zachycující Ježíšovu činnost a vykládá ji jako událost, která se skutečně 

odehrála tak, jak je v Markově evangeliu zachycena. Nepřipisuje jí tedy žádný 

symbolický podtext, neboť ji chápe pouze jako úvod k perikopě o uschlém fíkovníku, 

která následuje po příběhu o očištění Chrámu. Vloženou perikopu o očištění Chrámu se 

snaží od té o fíkovníku významově oddělit, protože spolu zdánlivě nesouvisí, a to, že 

jsou příběhy spolu takto pohromadě, je dle tohoto způsobu výkladu zapříčiněno tím, že 

se tak skutečně udály. Oproti tomu je zde i jiná teorie, která o tomto místě mluví jako o 

tzv. Markově sendvičové metodě, která se v jeho evangeliu vyskytuje na více místech. 

Vložený příběh o očištění Chrámu může být pro tento způsob výkladu také pozůstatkem 

léta trvající předmarkovské tradice. Pokud bychom tedy vyloučili možnost, že se 

události ve skutečnosti odehrály tak, jak je Markovo evangelium popisuje, pak by snad 

jako jediný legitimní důvod, proč by měla být perikopa o očištění Chrámu vložena do 

příběhu o fíkovníku, mohl být „něčí“ záměr dát jinak ne zcela pochopitelnému Ježíšovu 

činu nový, hlubší, symbolický, či prorocký rozměr. Historický výklad však přistupuje 

k Ježíši jako k člověku, který má, jako každý jiný člověk, své pocity a potřeby a ve 

svém lidství se nikterak neodlišuje od ostatních a zkrátka po cestě z Betanie dostane 

hlad, a protože z dálky vidí zelený strom, jde k němu očekávaje plody, kterými chce 

tento svůj hlad zahnat, ty ale nenalézá, a proto fíkovník prokleje. Podle zastánců 

historického (nebo v tomto případě spíše doslovného) výkladu, není potřeba hledat 

v příbězích o fíkovníku a Chrámu jakékoliv skryté významy nebo souvislosti, protože 

význam těchto událostí je zde zřejmý a nachází se jak u Marka, tak i u Matouše 

v závěru příběhu o fíkovníku a je jím poučení o síle víry, modlitby a skutečné Ježíšově 

moci.
85

  

 

3.2.2. Výklad: reálně-symbolický 

Reálně symbolický typ výkladu se z části podobá historickému, zároveň se ale 

již stává nositelem konkrétní symboliky, která nalézá svůj základ v reálné situaci. 

Výklad tedy nepopírá historickou pravdivost událostí, které se po cestě z Betanie do 
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Jeruzaléma staly, ani nezpochybňuje pořadí či souvislosti jednotlivých příběhů, tak jak 

jsou zaznamenány v Markově evangeliu, a už vůbec nezpochybňuje, že měl nebo mohl 

mít Ježíš hlad, protože zde má Ježíšův hlad své opodstatnění. Nejsou tedy hledány 

argumenty pro odůvodnění Ježíšova hladu, neboť vůbec nezáleží na tom, jestli v oné 

době byli lidé zvyklí ráno jíst nebo jestli Ježíš předtím, než vyšel z Betanie, pojedl, 

protože to vlastně není důležité. Tento hlad, ač byl sice skutečný, ve skutečnosti nebyl 

nebo nemusel být způsoben hladověním, ale spíše psychickým vypětím. Tedy určitým 

stresem z věcí budoucích, zejména z těch, které se měly odehrát v Chrámu.
86

 Ježíš tedy 

poté, co vyšel z Betanie z dálky uviděl fíkovník, který měl listí. Dostal hlad, a tak šel 

k fíkovníku tento svůj náhlý hlad, tuto touhu po plodech, ukojit, a to i přes to, že si byl 

vědom toho, že není čas fíků. Když ale k fíkovníku došel a zjistil, že fíkovník, který 

z dálky upoutal jeho pozornost svým listím, ve skutečnosti žádné plody nemá, tuto 

situaci, v níž se ocitl, okamžitě využil a spojil momentální stav bezplodého fíkovníku 

s dlouhodobou neplodností Jeruzalémského chrámu, který na rozdíl od tohoto stromu 

měl být plodným neustále, a to již od chvíle svého zbudování.
87

 Kletba nad fíkovníkem 

zde tedy nebyla motivována hněvem z nenalezení plodů jako v prvém typu výkladu, ale 

naopak Ježíšovým vědomým volním aktem, který měl poukázat na již zmíněnou 

neplodnost Chrámu, nebo také na neplodnost představitelů izraelského lidu. Za druhé 

pak měl připravit učedníky k tomu, aby snáze pochopili události, které se následně v 

Chrámu odehrály,
88

 protože právě Chrám byl tím místem, kam Židé přicházeli 

s velikým očekáváním, ale zároveň také místem, kde byli odíráni placením různých 

poplatků.
89

  

 

3.2.3. Výklad: symbolický 

Tento typ výkladu má v zásadě dva možné základy. Ten první tvrdí, že bychom 

neměli považovat Ježíše za naivního, když šel v době velikonočních svátků hledat fíky, 

protože i během této doby lze na fíkovníku rostoucím na sluncem ozářených 

východních svazích nedaleko Jeruzaléma nějaké ty plody najít, a proto by tudíž nebylo 

divné, pokud by je Ježíš hledal.
90

 Pravděpodobnější ale je, což je podstatou onoho 

druhého ze zmíněných dvou základů, že ve skutečnosti vůbec žádné fíky hledat nešel. 
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Tento typ výkladu se však liší od předchozího nejen ve svém základu, ale v celkovém 

přístupu k oběma událostem, neboť vychází z hypotézy, která tvrdí, že k prokletí 

fíkovníku v době a v souvislostech, ve kterých o něm evangelium vypráví, s největší 

pravděpodobností vůbec nedošlo a tato událost byla s událostmi v Chrámu spojena až 

následně. Měla by to být tedy událost, která se stala již někdy dříve. Její spojení – 

uvedení do souvislostí, které nám podává Markovo evangelium, je v tomto pojetí 

následkem Markovy teologie. Zprávu o události, kterou nám tradice a následně také 

Markovo evangelium podává, je nutné proto chápat zcela symbolicky. Plodnost 

fíkovníku ve skutečnosti představuje plodnost Izraele, o čemž, jak uvádějí zastánci 

tohoto přístupu, vypovídají zejména prorocké texty, které můžeme nalézt např. u  

Micheáše nebo Ozeáše (srov. Mi 7,1n; Oz 9,10-15n).
91

 Ježíš v Markově podání tedy 

chce zanechat Izraeli znamení o jeho zavržení. Ježíš tedy neproklíná fíkovník jako 

takový, ale izraelský národ, protože nesplnil Boží očekávání.
92

  

   

3.2.4. Výklad: prorocký 

Další typ výkladu, prorocký, nebo spíše symbolicko-prorocký – dnes asi nejvíce 

zastávaný – ve své podstatě netvrdí, že se tato událost nestala, ale naopak se snaží 

podložit její historičnost tvrzením, že již samotní evangelisté měli s výkladem této 

události problémy.
93

 Tento přístup nevylučuje spojitost se symbolikou chrámového 

kultu, ale zaměřuje se především na ztotožnění fíkovníku s posláním – úkolem člověka, 

kterým bylo (a podle tohoto výkladu stále je) přinášet „dobré plody“ v každé době 

nezávisle na tom, zdali právě je, či není „čas fíků“. Podle tohoto typu výkladu je zde 

jasné varování: „Je třeba nést plody, dokud je čas, protože může nastat okamžik soudu a 

odsouzení, kdy už nést nové plody nebude možné.“
94

 Tato událost je tedy určena nejen 

apoštolům a učedníkům, ale každému člověku. Podle prorockého typu výkladu je tedy 

důležité, aby každý člověk přinášel ve svém životě dobré plody, neboť obsah tohoto 

Ježíšova prorockého aktu má také svůj zřejmý eschatologický význam, který nám 

sděluje, že každý člověk je právě takovýmto stromem (srov. Mk 8,24; L 23,31) a 

„…Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je 

poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království 

nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích…“ (Mt 7,19-21). V podobném 
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duchu hovoří i další texty Matoušova a Lukášova evangelia (srov. Mt 3,10; L 3,9; 6,44-

46). Podle některých vykladačů, ale v prorockém smyslu výkladu představuje 

Jeruzalémský chrám také janovský chrám lidského těla,
95

 neboť v Novém zákoně se o 

tělu jako o chrámu hovoří mnohokrát a dokonce v Janově evangeliu i sám Ježíš, hovoří 

o tom, že zboří Chrám a ve třech dnech vystaví nový, přičemž je z následujících 

událostí patrné, že měl Ježíš na mysli chrám svého těla (srov. J 2,19-21). Také svatý 

Pavel mnohokrát ve svých listech píše o tělu jako o chrámu Ducha svatého. „Či snad 

nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od 

Boha? Nepatříte sami sobě!“ (1K 6,19) „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve 

vás přebývá?“ (1K 3,16) „Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve 

vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho“ (Ř 8,9).  

 

3.3. Zhodnocení jednotlivých typů výkladů 

V předešlém oddíle jsem představil tři tradiční a dodnes v evangelijních 

komentářích nejvíce používané typy výkladů řešených perikop. Každý z těchto typů 

výkladů má své zastánce i odpůrce, kteří rozličnými argumenty vyvracejí nebo 

podporují oprávněnost existence těchto výkladů. V několika následujících odstavcích se 

pokusím uvedené typy výkladu zhodnotit.  

Prvním z uvedených typů výkladů byl výklad historický, někdy též označovaný 

jako realistický nebo racionální. Jeho největším pozitivem je jednoduchost vycházející 

z racionálního přístupu k jednotlivým příběhům jako k historickým událostem, které se 

prostě udály tak, jak je evangelia popisují. Jako pozitivní přínos historického typu 

výkladu můžeme označit snahu o maximální objasnění všech dobových souvislostí. 

Přílišné zaměření na fakticitu a omezení výkladu na jakýsi podrobnější popis, či 

objasnění událostí a dobových souvislostí je ale – dle mého názoru – bez jakéhokoliv 

hlubšího symbolického nebo prorockého významu hlavním nedostatkem tohoto přístupu 

k výkladu evangelia, a to zejména z toho důvodu, že dochází k opomenutí právě tohoto 

hlubšího symbolického a prorockého významu jmenovaných událostí a zároveň také k 

popírání možných souvislostí mezi prokletím fíkovníku a očištěním Chrámu. Samotné 

Ježíšovy skutky oproštěné o širší nebo nadčasový rozměr v nás vyvolávají řadu otázek a 
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není divu, že v případě racionálního přístupu na nás Ježíšovo chování, zejména tedy při 

prokletí fíkovníku, působí poněkud iracionálně.
96

  

O něco srozumitelněji na nás působí události odehrávající se v Chrámu, kde je 

důvod pro Ježíšovo vyjádření nesouhlasu a určitý zásah proti chrámové praxi zcela 

obhajitelný, nicméně i zde vyvstává mnoho otázek, které se snaží objasnit nejeden z 

vykladačů. Některé z těchto otázek řeší také Limbeck, z jehož díla vybírám – podle 

mého názoru – jednu ze zásadních otázek, kterou je třeba si položit. Otázka zní: „Kdyby 

se v případě tohoto zázraku jednalo o zcela nepromyšlenou spontánní reakci 

zklamaného (nebo zahořklého) Ježíše, jaký zájem by vůbec mělo prvotní křesťanstvo na 

dalším tradování této prazvláštní, zcela netypické Ježíšovy reakce?“
97

 Na tuto otázku 

najdeme zčásti uspokojující odpověď až u realisticko-symbolického výkladu, který 

uvádí, že tím důvodem mohla být právě symbolika zřejmá a srozumitelná všem 

Izraelitům, tedy i Ježíšovým učedníkům.  

Realisticko-symbolický typ výkladu z části opouští striktně racionální pohled 

historického výkladu a při snaze o co nejpřesnější výklad Ježíšových slov a skutků bere 

v potaz také tradiční židovskou symboliku, podle níž je „…zelený strom symbolem 

spravedlivého člověka (Ž 1,3; Jr 17,7n) nebo vyvoleného národa (Oz 14,6n), 

požehnaného Bohem“. Podle této tradice „existují dobré a špatné stromy, podle ovoce, 

které přinášejí“
98

. Tato symbolika, přirovnávající spravedlivého člověka, vyvolený 

národ ale také Chrám k zelenému – plodnému stromu (velmi často k vinici nebo 

fíkovníku), vychází převážně ze starozákonních proroctví, které můžeme nalézt u 

Jeremiáše, Joela, Ozeáše nebo Micheáše (srov. Jr 8,13; 29,17; Jl 1,7; Oz 9,10.16; Mi 

7,1).
99

 Jak uvádí Limbeck bylo v raném židovstvu „skutečně nasnadě chápat a používat 

‘neplodný fíkovník’ jako symbol“
100

, a proto i výklad v duchu této tradiční židovské 

symboliky je zcela pochopitelný.  

Výklad prokletí fíkovníku, který by však byl spojován pouze s tradiční 

židovskou symbolikou, který by byl srozumitelný pouze Židům, by patrně asi nebyl tím 

pravým důvodem pro jeho šíření a záznam v evangeliu, protože důkazů o Ježíšově moci 

máme v životě Ježíše z Nazareta dostatek a tento jeho čin zrovna nezapadá do celkově 

pozitivního obrazu jeho osoby. Negativní náboj obou událostí by mohl být tedy spíše 
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důvodem, proč tyto události v evangeliu neuvádět. Jak nakonec víme, tak evangelista 

Jan ve svém díle nikde o prokletí fíkovníku nehovoří a evangelista Lukáš patrně 

nahradil tento příběh podobenstvím o neplodném fíkovníku (srov. L 13,6-9).
101

 O něco 

lépe je na tom příběh o očištění Chrámu, ve kterém je Ježíšovo chování mnohem více 

pochopitelné a symbolika jeho činů daleko srozumitelnější. To, že se v Markově a 

Matoušově evangeliu nacházejí oba příběhy pohromadě, i když u každého trochu jinak, 

ale ukazuje spíše na jejich vzájemnou provázanost. To je patrně také i důvodem, proč se 

realisticko-historický výklad zaměřuje právě na tento vztah.  

Toto rozšíření racionálního – historického výkladu o nový symbolický rozměr je 

tedy bezesporu pozitivem realisticko-symbolického výkladu, i když na druhou stranu 

přináší mnoho nových otázek, neboť jak uvádí Limbeck, tak „v žádném ze 

starozákonních míst se nenachází symbolické prokletí skutečného fíkovníku – dokonce 

ani tam ne, kde Bůh pouští na neplodný fíkovník pustošitele (srov. Jr 8,13)“
102

. Další 

otázkou, kterou si musíme položit v případě, že by se v Markově evangeliu jednalo o 

zápis skutečné události Ježíšova života, je také, jestli by učedníci vůbec byli bez dalšího 

Ježíšova výkladu schopni, bezprostředně po Ježíšově akci, spojit si a také tedy pochopit 

Ježíšovo očekávání plodů od fíkovníku s očekáváním plodů od Jeruzalémského chrámu. 

Osobně se domnívám, že ne, protože fíkovník byl stejně tak jako vinice především 

spojován s plodností Izraele jako vyvoleného národa. Učedníci, stejně tak jako i mnoho 

dalších Židů (poutníků), kteří do Jeruzaléma přicházeli, přicházeli hlavně proto, aby 

splnili svou Zákonem danou povinnost vůči Chrámu a nejspíše vůbec netušili, že tento 

Chrám se svou slávou a věhlasem byl již takovým ničím jako zelený fíkovník přitahující 

zájem kolemjdoucích a vzbuzující očekávání, která ale nemohl uspokojit.
103

 Někteří ze 

zastánců spojení plodů fíkovníků s plody chrámové bohoslužby odkazují na paralely ve 

Starém zákoně (srov. Jr 8,13; 7,11-12), které ale nelze zcela jednoznačně vztáhnout 

k prokletí fíkovníku nebo očištění Chrámu, a proto tedy nemohou být 

nezpochybnitelným dokladem této spojitosti.
104

  

Třetí, symbolický typ výkladu vychází opět z tradiční židovské symboliky, 

kterou ale nevztahuje primárně k Chrámu, ale spíše k člověku jako k tomu, který má být 

tím plodným stromem přinášejícím dobré plody. Rozdílem oproti výkladu realisticko-

symbolickému je ale zejména to, že tento výklad připouští určitou možnost toho, že se 
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události nemusely odehrát v souvislostech, ve kterých jsou v Markově evangeliu 

uváděny. Jak uvádí Limbeck, někteří „…exegeté nevidí důvod k pochybnostem, že Ježíš 

mohl působit i takový trestný zázrak. Považují ovšem za pravděpodobnější, že se tento 

zázrak neudál původně před velikonocemi, ale v době sklizně fíků a teprve později byl 

spojen s Ježíšovou velikonoční návštěvou Jeruzaléma. Potom by bylo ovšem možné, že 

tento zázrak byl vztažen na Jeruzalém a tamější chrámový kult až dodatečně…“
105

.  

Tyto rozdíly ohledně plodivého období fíkovníku můžeme zaznamenat při 

porovnávání jednotlivých komentářů. Je velmi zajímavé, že zatímco jeden autor 

přiřazuje plodivé období fíkovníku na červen,
106

 jiný posouvá toto období na konec 

května,
107

 další pak na duben
108

 a nejsou ani výjimkou tvrzení, která uvádí, že fíkovník 

plodil dokonce dříve, než se olistil (zazelenal) a tvrdí, že fíkovník měl první plody již v 

březnu.
109

 O důvodech proč tomu tak je, zde nechci spekulovat. Podle mého názoru ale 

nelze plodivé období fíkovníku považovat za nepodstatný údaj, neboť tato neplodnost 

byla v tomto příběhu důvodem, na jehož základě Ježíš strom proklel.  

Donahue-Harrington ve svém komentáři k Markovi ale uvádí, že někteří 

vykladači dokonce vyslovují pochybnosti nad pravostí příběhů a považují je spíše za 

výtvor prvotní církve.
110

 „Mnozí vykladači dokonce předpokládají, že se tato ‘událost‘ 

mohla vyvinout z podobenství o neplodném fíkovníku v L 13,6-9. V tomto podobenství 

má jeden muž na své vinici zasazený fíkovník, který už tři roky nenese žádné ovoce. 

Když ho chce nechat porazit, přimlouvá se za něj vinař a navrhuje, že se rok bude o 

fíkovník pečlivě starat, a teprve pak ať se muž rozhodne, zda strom porazí, či nikoli. Zda 

Mk 1,11-12.20-21 odráží historickou událost, či historizující vývoj podobenství, je věcí 

rozsáhlé diskuze mezi badateli. Všichni se však shodují v tom, že tato epizoda má 

symbolický význam – stejně jako vyčištění Chrámu v 11,15-17.“
111

 Ve své podstatě je 

tedy i tento výklad zaměřen převážně na symboliku odsouzení Izraele nebo 

Jeruzaléma,
112

 jako tomu bylo v předchozím realisticko-symbolickém výkladu. Podle 

Donahue-Harrington je ale tím nejlepším vysvětlením prokletí fíkovníku hypotéza, že 

tento uschlý fíkovník symbolizuje všechny, kteří Ježíše jako Božího posla nepřijali nebo 
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nepřijali jeho poselství o Božím království.
113

 Zenon Ziólkowski prezentuje tento čin 

dokonce jako čin symbolicko-didaktický a hlavní význam fíkovníku spatřuje v jeho 

duchovním smyslu.
114

  

Pozitivem tohoto symbolického přístupu je zejména jeho důraz na vlastní 

hodnotu textu jako takového a na jeho zasazení do celku Markovy či Matoušovy 

teologie. Problémem je ale otázka, zdali by bylo možné, aby se takovéto podivné 

Ježíšovo jednání stalo součástí tradice, aniž by mělo nějaký historický podklad. 

Čtvrtý výklad nazvaný prorocký je – dle mého názoru – pro současného člověka 

(věřícího) tím nejpřijatelnějším nebo také nejsrozumitelnějším. Jak uvádí ve své knize 

Doba Ježíše Nazaretského Mirea Ryšková, tak „o tomto Ježíšově prorockém gestu 

referují všechna evangelia, i když Janovo se od synoptických liší v situování této 

události na počátek Ježíšovy činnosti a částečně i v jeho výkladu“
115

. Tímto prorockým 

činem v Chrámu Ježíš zjevuje především svou mesiášskou autoritu, neboť se zde 

projevuje jako pán Chrámu.
116

 Podle J. H. Yodera ale nestačí v Ježíšově konání vidět 

„jen pouhý výraz prorockého horlení proti ekonomickému vykořisťování chrámové 

klientely“
117

, neboť Ježíš svým jednáním v Chrámu jakoby obnovuje řád a zároveň i 

jeho původní význam, ve skutečnosti je ale tento význam již spjat s jeho osobou.
118

 

Prorocký typ výkladu čerpá nejen z reality Ježíšových slov a skutků, ale také z židovské 

symboliky, kterou ovšem interpretuje jako proroctví s jasným eschatologickým 

obsahem, který má naprosto jasné kontury posledního soudu. Sděluje nám, a myslím, že 

velmi přesvědčivým způsobem, co se stane, respektive může stát, v případě, když 

nebudeme ve svém životě plodnými.
119

 Co se stane, když budeme fíkovníky bez plodů.  

Tento přístup tedy v sobě spojuje pozitivní přínosy všech typů předchozích a 

zároveň se svým způsobem vyhýbá jejich nedostatkům.  

Jako ilustraci bych na závěr rád uvedl jeden z výkladů, který lze zařadit právě do 

kategorie prorockého typu výkladu: Podle některých exegetů představuje totiž Chrám 

janovský chrám lidského těla,
120

 který je dokonce podle Pavlovy teologie příbytkem 

Ducha svatého. V knihách Nového zákona se o tělu jako o chrámu hovoří několikrát a i 

sám Ježíš, jak se můžeme dočíst v Janově evangeliu, hovoří o tom, že zboří Chrám a ve 
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třech dnech vystaví nový, přičemž má na mysli chrám svého těla (srov. J 2,19-21). Také 

svatý Pavel ve svých listech několikrát píše o tělu jako o chrámu Ducha svatého (srov. 

1K 6,19; 1K 3,16; Ř 8,9). Dalším textem, který – podle mého názoru – také hovoří o 

Chrámu, je text z Matoušova evangelia, který říká: „Dobrý strom nemůže nést špatné 

ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce“ (Mt 7,17-18). Což bychom mohli 

v přeneseném smyslu interpretovat tak, jako v neočištěném Chrámu (špatný strom) 

nemůže přebývat Duch svatý (dobré ovoce), tak očištěný Chrám (dobrý strom) nemůže 

být bez Ducha svatého (dobrého ovoce). Prorocký výklad Chrámu jako těla, popř. jako 

příbytku Ducha svatého je – dle mého názoru – velkým přínosem nejen pro Ježíšovy 

současníky a prvotní adresáty evangelií, ale také pro každého, kdo se v Písmu setká s 

tímto evangelijním příběhem, a to jak v rovině individuální spirituality a etiky, tak i 

v rovině společenské. 
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Závěr  

V úvodu bakalářské práce jsem psal o tom, že když jsem četl Písmo svaté 

poprvé, narazil jsem v něm na několik míst, u kterých jsem musel četbu přerušit a nad 

textem se více zamyslet, protože jsem narazil na tzv. „těžké stránky Bible“, ke kterým 

se řadí i tři vybrané perikopy z Markova evangelia „Prokletí fíkovníku“, „Očištění 

Chrámu“ a „Uschlý fíkovník“, s jejichž výkladem má problémy mnoho čtenářů. 

Rozpory ve výkladu výše uvedených perikop, které můžeme nalézt v mnoha 

komentářích Markova evangelia, a mnohé diskuze vedené ohledně správnosti výkladu 

Mk 11,12-25 mne přiměly k rozhodnutí se tomuto tématu více věnovat a pokusit se 

nalézt nějaký přijatelný – pochopitelný výklad vybraných perikop Markova evangelia. 

Náplní této bakalářské práce tedy nebylo představit nějaký vlastní výklad výše 

uvedených perikop, ale za pomoci studia mně dostupných komentářů Markova a 

Matoušova evangelia a další literatury související se zvoleným tématem přinést ucelený 

pohled na problematiku výkladu vybraných perikop a rozebrat, analyzovat a porovnat 

text Markova a Matoušova evangelia a hlavně roztřídit a porovnat v současnosti nejvíce 

rozšířené výklady Mk 11,12-25.  

Úvod bakalářské práce jsem věnoval nejen představení jejího obsahu, ale také 

seznámení s problematikou biblické exegeze, neboť právě znalost všech možných rizik 

ohrožujících správnost výkladu je pro tento obor naprosto nezbytná. 

První kapitola je věnována pro exegezi zcela zásadní oblasti, problematice 

historického kontextu. V  případě vybraného textu z Markova evangelia šlo o to, co 

možná nejlépe přiblížit dobu Ježíše z Nazareta, neboť právě znalost této doby a všech 

historických souvislostí má zásadní vliv na porozumění událostem z Mk 11,12-25. 

Obsah první kapitoly tvoří nejen pohled na celkovou problematiku politické, 

náboženské a sociální situace na území tehdejší Palestiny, ale také na problematiku 

Chrámu, židovských svátků a poutí, zejména na jejich význam pro tehdejší společnost, 

neboť to tvoří velmi důležitou součást Ježíšova života. O tom, že Ježíš tehdejší 

společnost a dění ve společnosti reflektoval, nám podává důkaz nejen 

Markovo evangelium, ale i z ostatních evangelií víme, že Ježíš na některé neduhy 

tehdejší doby sám přímo reagoval, a dokonce i vybraný příběh o očištění Chrámu je 

dokladem takovéto Ježíšovy reakce zaměřené proti tehdejší špatné chrámové praxi a 

tehdejším náboženským představitelům. Protože je ale popis a objasnění všech 
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dobových souvislostí až příliš komplikovaný a sám o sobě by vydal na samostatnou 

práci, představuje celá první kapitola spíše jen jakýsi úvod do této problematiky.  

Druhá kapitola je zaměřena na rozbor části Markova evangelia Mk 11,12-25. 

Nejde jen o rozbor vybraného textu Markova evangelia jako celku, ale také o rozbor 

jednotlivých veršů a událostí v těchto verších popisovaných. Mým cílem v této kapitole 

bylo nejen objasnění případných vztahů mezi jednotlivými příběhy, nýbrž i objasnění 

souvislostí obsažených v jednotlivých fragmentech Ježíšova života, a to vzhledem k 

nevyjádřeným okolnostem, hlavně k celkovému kontextu daného místa a času. Snažil 

jsem se o nalezení a popsání okolností a souvislostí, které by mohly mít na následný 

výklad nějaký vliv. Obdobný rozbor jsem následně také provedl u stejného příběhu 

v Matoušově evangeliu (Mt 21,10-22), v němž jsou ale řešené příběhy prezentovány 

v odlišné struktuře, což již ve své podstatě předznamenává jejich odlišné vyznění. 

V závěru druhé kapitoly jsem pak ještě provedl srovnání Markovy a Matoušovy verze 

uvedených událostí.  

Třetí kapitola je věnována dějinám recepce a problematice v současnosti nejvíce 

prezentovaných výkladů. Pro rozčlenění výkladů jsem v této kapitole použil vlastní 

typologii, která vychází z použitých komentářů k danému textu Mk 11,12-25 a zároveň 

také zohledňuje práci autorů těchto komentářů, kteří při výkladu nepoužívají jen jednu 

z konkrétních metod výkladu (viz např. metody uvedené v dokumentu Papežské 

biblické komise Výklad Bible v církvi),
121

 ale mnohem komplexnějšího přístupu. Jistě by 

bylo zajímavé konfrontovat způsoby výkladů jednotlivých autorů s typy výkladů 

uvedenými ve zmíněném dokumentu, to ale nelze udělat jen na základě jedné perikopy. 

Každému z typů výkladů jsem v této práci vyčlenil potřebný prostor, neboť každý 

z nich je pro naše pochopení událostí, které Markovo evangelium popisuje, přínosný, i 

když každý z těchto typů výkladů zároveň vykazuje i určité nedostatky, které mnohdy 

vyvolávají další otázky.  

Cílem této práce bylo představit současné výklady perikop o prokletí fíkovníku, 

očištění Chrámu a uschlém fíkovníku a tyto výklady porovnat a zhodnotit. K jakým 

výsledkům jsem došel? Základem pro zodpovězení této otázky pro mě bylo to, že jsem 

pro lepší přehlednost významů vycházejících z textu Markova evangelia a použitých 

komentářů ve třetí kapitole vytvořil svou vlastní typologii a obsah jednotlivých 

komentářů jsem rozčlenil na čtyři typy výkladu (historický, reálně-symbolický, 
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symbolický a prorocký), které z mého pohledu charakterizují mnohé z dnešních pokusů 

o interpretaci významu a poselství řešených perikop. Hlavním přínosem třetí kapitoly – 

a tím i celé práce – je pak zhodnocení a srovnání těchto jednotlivých typů výkladu, 

které stručně shrnuji i zde:  

U „historického“ typu výkladu lze ocenit především jeho jednoduchost a 

maximální snahu o objasnění dobových událostí. Silné zaměření na fakticitu lze ale také 

zároveň považovat za největší slabinu tohoto přístupu, protože mu neumožňuje vnímat 

hlubší souvislosti a symbolické či prorocké poselství textu. Tomu je otevřen již 

„realisticko-symbolický“ typ výkladu, jehož hlavní výhodou je, že se neuzavírá do 

historické perspektivy, ale hledá také i různé hlubší symbolické souvislosti v kontextu 

celého Písma. Toto rozšíření ale přináší i mnoho nevyřešených otázek a argumentace 

zastánců tohoto přístupu si někdy protiřečí. „Symbolický“ typ výkladu sice připouští, že 

se ve zkoumaných textech zmiňované události nemusely odehrát v daném kontextu 

nebo že se nemusely stát vůbec, za pozitivní může být ale považován jeho velký důraz 

na vlastní hodnotu textu jako takového a jeho zasazení do celku teologie toho kterého 

evangelisty. Problémem je pak ale otázka, zda je možné, aby takto podivné Ježíšovo 

jednání bylo v prvotní církvi tradované, aniž by mělo nějaký historický podklad. 

Ze svého pohledu považuji pro dnešního člověka za nejvíce přínosný a nejvíce 

srozumitelný čtvrtý, „prorocký“ typ výkladu, který v sobě spojuje pozitivní přínosy 

všech předchozích typů a svým způsobem se zároveň vyhýbá jejich nedostatkům. Dle 

mého názoru je právě tento typ výkladu pro dnešního člověka tím nejsrozumitelnějším, 

a to nejen v rovině individuální spirituality a etiky, ale také i v rovině společenské.   

Přínosná by pro tuto práci byla jistě i samostatná kapitola zabývající se dopadem 

nebo spíše vlivem tří zkoumaných perikop a jejich výkladů na život věřících. Protože 

bych ale s touto koncepcí přesáhl stanovený rozsah bakalářské práce, nezbývá než 

ponechat tato témata pro nějakou jinou příležitost.  

Úplný závěr bych chtěl věnovat myšlenkám papežského kazatele Raniera 

Cantalamessy, který v jedné ze svých homilií z roku 2008 velmi dobře vyjadřuje to, co 

jsem při pročítání jednotlivých komentářů a častým rozjímáním nad textem Markova 

evangelia sám cítil a s čím se ve svém nitru ztotožňuji.  

 

„Sekularizace posvátna – tento globální fenomén – se nikde jinde neprojevil tak 

pronikavě jako právě v sekularizaci posvátných knih Bible. Snaha o vyčerpávající 

porozumění Písmu za pomoci historicko-filologického studia je totiž velmi podobná 
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snaze odhalit tajemství reálné přítomnosti Krista v Eucharistii za pomoci chemické 

analýzy konsekrované hostie! Největší nesnází tohoto typu výlučně vědecké exegeze je 

to, že naprosto mění vztah mezi interpretem, tedy exegetou a slovem Božím. Bible se 

stala studijním předmětem, který musí být dotyčným profesorem ‚ovládnut‘ a vůči 

němuž také musí – jako pravý muž vědy – zůstat zcela ‚neutrálním‘. Pokud však tyto 

pojmy aplikujeme na Boží slovo a Krista, stávají se prakticky rouháním. Právě v tomto 

jediném případě totiž není dovoleno zůstat ‚neutrálním‘ a nelze ani dosáhnout nějakého 

‚ovládnutí‘ Božího slova; je naopak třeba nechat se ovládnout od Něho.“
122
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