
Univerzita Karlova v Praze 

Evangelická teologická fakulta 

 

Děti a království Boží  

(dějiny výkladů textů Mt 18,1-5 a Mt 19,13-15) 

 

Bakalářská práce 

Anna Trojanová 

 

Katedra Nového zákona 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. Jiří Mrázek, Th.D. 

Evangelická teologie B6141 

Praha 2014 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Děti a království Boží (dějiny 

výkladů textů Mt 18,1-5 a Mt 19,13-15) vypracovala samostatně a výhradně s 

použitím citovaných pramenů. 

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti ke studijním účelům. 

 

V Praze dne  28. 5. 2014                                                   Anna Trojanová 

 



 3 

Bibliografická citace: 

 

Děti a království Boží (dějiny výkladů textů Mt 18,1-5 a Mt 19,13-15) [rukopis] : 

bakalářská práce / Anna Trojanová ; vedoucí práce: Doc. Jiří Mrázek, Th.D. – 

Praha, 2014. - 49s. 

 

Anotace česky: 

 

Tato práce zkoumá termíny Boží království a děti. Předkládá si dva texty z 

Matoušova evangelia a zabývá se dějinami jejich výkladu. Klade si za cíl 

analyzovat intenci autora Matoušova evangelia v oblasti Ježíšova výkladu Božího 

království ve vztahu k dětem a naopak. K hlubšímu porozumění oběma textům 

vyhledává linie výkladů různých teologů  v průběhu historie.  

 

Klíčová slova: 

 

děti, království Boží, nebeské království, Matoušovo evangelium, dějiny výkladu 

 

Summary: 

 

This thesis is dealing with two concepts - Kingdom of God and children. It is 

focused on two texts from the Gospel according to Matthew, regarding their 

history of interpretation. My thesis aims to analysing Matthew´s intention 

related to Jesus´concept of God´s Kingdom in relation to children. In order to  

get deeper insight, my thesis takes works of other theologians in the  

course of history into the consideration. 

 

Key words: 

 

Children, Kingdom of God, Kingdom of Heaven, the Gospel according to 

Matthew, history of interpretation 

 



 4 

Poděkování 

 

Děkuji vedoucímu práce Doc. Jiřímu Mrázkovi, Th.D. za připomínky k této 

práci. Děkuji, že i přes čerstvě nabyté děkanské povinnosti trpělivě pročítal různé 

verze práce a pečlivě sledoval průběh jejich vývoje až k nynější podobě. 

 



 5 

Obsah: 

 

Obsah..........................................................................................................................6 

1. Úvod.......................................................................................................................7 

2. Matoušovo evangelium......................................................................................8 

 2.a Autorství.............................................................................................................8 

 2.b Místo sepsání......................................................................................................9 

 2.c Doba sepsání.......................................................................................................9 

 2.d Prameny............................................................................................................10 

 2.e Adresáti.............................................................................................................10 

 Shrnutí....................................................................................................................11 

3. Pojem království................................................................................................12 

3.1. Království ve Starém zákoně...........................................................................12 

Shrnutí....................................................................................................................13 

3.2. Matoušovo evangelium a království...............................................................14 

3.2.a Předpoklady...............................................................................................14 

3.2.b Výskyt pojmu království v Matoušově evangeliu....................................16 

Shrnutí....................................................................................................................24 

4. Pojem děti...........................................................................................................26 

4.1. Děti ve Starém zákoně.....................................................................................26 

4.2. Děti v novozákonní době.................................................................................26 

4.3. Děti v Matoušově evangeliu............................................................................27 

Shrnutí......................................................................................................................31 

5. Mt 18,1-5..............................................................................................................32 

5.1. Vlastní překlad.................................................................................................32 

5.2. Kontext.............................................................................................................32 

5.3. Látka Mt 18,1-5 v synoptických evangeliích..................................................33 

5.3.a Marek........................................................................................................33 

5.3.b Lukáš.........................................................................................................34 

5.4. Vlastní výklad..................................................................................................35 

5.5. Možné tematické okruhy výkladu...................................................................37 

5.5.a Otázka učedníků – její oprávněnost – vztah mezi učedníky – hierarchie 

církve.................................................................................................................37 



 6 

5.5.b Odpověď – dítě – změna smýšlení...........................................................40 

5.5.c Přijímání dětí – maličkých........................................................................43 

Shrnutí......................................................................................................................44 

6. Mt 19,13-15..........................................................................................................45 

6.1. Vlastní překlad.................................................................................................45 

6.2. Kontext.............................................................................................................45 

6.3. Látka Mt 19,13-15 v synoptických evangeliích...............................................46 

6.3.a Marek.........................................................................................................46 

6.3.b Lukáš.........................................................................................................46 

6.4. Vlastní výklad..................................................................................................47 

6.5. Možné tematické okruhy výkladu..................................................................48 

6.5.a Děti a království nebeské..........................................................................48 

6.5.b Děti a požehnání.......................................................................................50 

6.5.c Bránění v přijetí evangelia........................................................................52 

Shrnutí......................................................................................................................53 

7. Závěr....................................................................................................................54 

Seznam literatury.....................................................................................................57 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Úvod 

 

Ve své práci si předkládám ke zkoumání dva texty z Matoušova evangelia. 

Oba texty jsou propojeny tématy Boží království a děti.  

Abych textům lépe porozuměla, zaměřím se nejprve na rámec, ve kterém se 

texty nachází. První kapitola proto uvádí do problematiky Matoušova evangelia 

jako celku, poskytuje základní informace k pochopení pozic, z jakých autor dílo 

sepsal.  

V další kapitole se pokusím najít kořeny samotného pojmu království. A to 

stručně ve starozákonních knihách a obšírněji v Matoušově evangeliu. Budu se 

zajímat o to, co vše chce autor Matoušova evangelia svým čtenářům říct o Božím 

království.  Podobně si také předložím k rozboru pojem děti.  

Druhá polovina práce pak sestává z dvou kapitol zacílených na texty samotné 

a na dějiny jejich výkladů. Obě kapitoly jsou strukturovány stejně. Nejprve vlastní 

překlad a stručné uvedení do nejbližšího kontextu. Následuje vlastní pohled na 

texty a dále návrhy na možné tématické okruhy výkladů.  

Budu zkoumat různé linie výkladů napříč historií a pokusím se zjistit, jak 

vykládali v různých dobách naše texty a jaké výklady převažovaly. Výzkum pak 

porovnám s vlastními návrhy výkladu a zhodnotím.  

Toto téma jsem si vybrala, protože jsem se chtěla hlouběji zabývat Božím 

královstvím. Dočítáme se o něm v Novém zákoně mnoho překvapivých sdělení. 

Jedním z nich je právě místo dětí v Božím království. Ráda bych lépe pochopila, 

jak tyto dva texty o království Božím a dětech promlouvaly ke svým čtenářům v 

průběhu staletí.  
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2. Matoušovo evangelium 

 

2.a Autorství 

 

Dle tradice je Matouš totožný s celníkem Matoušem, jedním z dvanácti 

Ježíšových učedníků  (Mt 10,31). Tato tradice má počátky v druhém století našeho 

letopočtu. Kolem roku 130 n.l. se o autorství učedníka Matouše poprvé zmiňuje ve 

svém listu biskup z Hierapole, Papiáš.2 

V tomto názoru se ve starším období shodovali vesměs všichni teologové. 

Drželi autorství Matouše učedníka. Není doloženo, že by někteří autoři měli v 

otázce autorství jiný názor.3 

Předpokládali, že dílo bylo původně napsané aramejsky.4 I tato domněnka 

pochází od Papiáše, tak jak ji zaznamenal Eusebius.5 Sám sice pracoval s řeckým 

textem, přece ale předpokládal, že původní spis byl aramejský. Řeckou podobu 

evangelia považoval, a spolu s ním i ostatní teologové, za překlad.6 Zůstává ovšem 

nejasné, zda měl Papiáš pod slovem „logia“ na mysli Matoušovo evangelium nebo 

pouze sbírku Ježíšových výroků (logií)7, ta totiž opravdu aramejsky napsána byla. 

V dnešní teologické diskuzi převládá názor, že je domněnka o autorství 

Matouše učedníka nesprávná. Jednak se nedochoval žádný údajný aramejský 

originál.  Dále je z řeckého textu zřejmé, že Matouš uměl dobře řecky.8  Řecký styl 

sepsání díla tedy nasvědčuje tomu, že evangelium není překladem z aramejštiny. 

Proti autorství učedníka Matouše stojí také dnes již všeobecně přijímaný fakt, že 

Matouš čerpal stejně jako Lukáš z evangelia podle Marka (řecký zdroj). Na základě 

těchto indicií tvrdíme, že Matouš učedník a Matouš autor evangelia byly rozdílné 

osoby.  
                                                 

1  Mt 10, 1-4 „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, 
 aby je vymítali a uzdravovali  každou nemoc a každou chorobu. 

Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho 
bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, 

Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.” 
2 Tuto informaci zaznamenal Eusebius v Dějinách křesťanství, dle Filson, F.V. s. 16 
3 Dean, 11 
4 Filson, 16 
5 O Matoušovi uvádí toto: 
 „Matouš psal výroky Pána v hebrejštině, a každý, kdo je 
 překládal, překládal je jak jen mohl nejlépe” 
6 Filson, 17 
7 také známé pod písmenem „Q” (z něm. Quelle= pramen)- Ježíšovy výroky a např. příběh o 

uzdravení setníkova sluhy, které nejsou v Mk, ale jsou u Mt i u Lk  
8 Limbeck, 8 
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O autorovi víme to, že pochází z žido-křesťanského prostředí. To je zřejmé ze 

samotného textu. Matouš zná dobře tradici, polemizuje se znalci Zákona, tedy s 

představiteli židovské obce. V evangeliu je několik narážek na události z 

židovských dějin či přímých citací Hebrejské bible (Starý zákon).9 Autor na rozdíl 

od autora Markova evangelia nevysvětluje svým čtenářům židovské zvyky ani 

předpisy10, z toho usuzujeme, že byly čtenářům Matoušova evangelia známé.11  

 

2.b Místo sepsání 

 

Ani v otázce místa vzniku nepanuje jednoznačná shoda. Většina 

novozákonních biblistů považuje za pravděpodobné místo sepsání Sýrii nebo 

Palestinu. Toto tvrzení je opřeno o následující úvahy. Jednak v místě Matoušova 

působení musela být početná židovská populace a zároveň tito židé museli umět 

řecky.12 

Pro Sýrii navíc svědčí zmínka o Sýrii v Mt 4,24. Zde je označen Ježíš 

Nazaretský jako „Nazorejský“. Tento přívlastek se podobá pozdějšímu syrskému 

označení křesťanů.13 Nicméně přesné místo sepsání zatím nelze stanovit.  

 

2.c Doba sepsání 

 

I v otázce doby sepsání evangelia se názory teologů liší. Tradice, která 

připisuje autorství Matoušovi učedníkovi předpokládá, že evangelium bylo 

sepsáno velmi brzy. Doklady z období patristiky ukazují, že církevní otcové 

předpokládali, že evangelium podle Matouše nebylo sepsáno později než v 60. 

letech.14 Obecně přijímaným faktem také bylo, že Matoušovo evangelium bylo 

napsané jako první mezi evangelii. Tento předpoklad měl podíl na tom, že je v 

novozákonním kánonu řazeno Matoušovo evangelium na prvním místě.15 

                                                 
9 např. Mt 1, 23; Mt 12, 17n; Mt 27, 9 
10 Limbeck, 9; 

Jinak evangelista  Marek; např. Mk 7, 3 „Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a 
nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.” srv. Mt 15, 2 „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? 
Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ 

11 Dean, 27 
12 Harrington, J., 19 
13 Pokorný, 107 
14 Morris, Leon zdroj intenet viz. seznam literatury 
15  France, 15 
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Pozdější výzkum ukazuje, že tato datace není pravděpodobná. Jedním z 

argumentů je například ten, že jestliže autor Matoušova evangelia čerpá z 

Markova evangelia, muselo být sepsané až po roce 65 n.l. 

Argumentem pro pozdější dataci je také často uváděné `zničení Jeruzaléma`. 

To se odehrálo r. 70 n.l. a mnozí autoři považují text v Mt 22,716 za vzpomínku na 

tuto událost. 

Polemika proti Židům přítomna v Matoušově evangeliu může ukazovat na 

dataci kolem r. 85 n.l., kdy byli křesťané vyloučeni ze synagogy.17 

Rozpětí let kdy mohlo vzniknout Matoušovo evangelium se tedy pohybuje 

zhruba mezi léty 70-100 n.l. Vzhledem k tomu, že není přesně datováno 

křesťanské prostředí v letech 70. a 80. n.l., není ani možné přesně určit dobu 

sepsání.18  

 

2.d Prameny 

 

Jak jsme již napsali v první části této kapitoly, Matouš znal Markovo 

evangelium a čerpal z něj. Téměř polovina z toho, co nacházíme v Matoušově 

evangeliu je shodná s obsahem evangelia podle Marka. A to dokonce v podobném 

pořadí.19  

Kromě tohoto pramene využívá Matouš ve velké míře Ježíšových výroků.20 

Ty pocházejí z tzv. Logií, tedy sbírky Kristových výroků. Navíc měl ještě oproti 

těmto dvěma pramenům Matouš k dispozici zvláštní ústní tradici, označovanou 

písmenem `M`.21  

 

2.e Adresáti  

 

Matouš píše evangelium pro potřeby církve.22 Tomu nasvědčuje přehledná 

struktura spisu, důraz na chod církve, vztahy mezi učedníky i vztah k okolnímu 

prostředí. Oproti synoptickým evangeliím je součástí jeho Kázání na hoře i tzv. 

                                                 
16  „Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.” 
17  France, 28 
18 Filson, 15 
19 France, 34 
20 Limbeck, 10 
21 Limbeck, 10 
22 Filson, 20 
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Modlitba Páně, která dodnes patří k liturgickému chodu křesťanských církví.  

Církevní obec, které bylo evangelium primárně určeno, je žido-křesťanská. 

Kromě již zmíněných argumentů je třeba také zmínit samotný jazyk. I ten 

nasvědčuje tomu, že byl spis určen čtenářům znalým židovského prostředí. 

Matouš jako jediný z evangelistů užívá termíny jako je „nebeské království“, „Otec 

v nebesích“, „vaše spravedlnost“ atd. Tyto obraty jsou srozumitelné v 

palestinském prostředí.23  

I otázka platnosti Zákona (Tóry) ukazuje na prostředí znalé židovských tradic. 

Kromě vnitřních potřeb již fungující církve je také zřejmý evangelizační ráz.24 

Právě výzva na konci evangelia, která se používá často jako tzv. Ustanovení křtu25 

dokládá, že Matouš počítal s otevřením zvěsti pro všechny a zakládá tak prostor 

pro misii. V působení Ježíše Krista, Mesiáše, se otevírá spásné působení všem 

národům. Nejen vyvolený lid, ale již kdokoli uvěří, že je Ježíš a vše co přináší 

spásné, má podíl na Božím království.  

 

Shrnutí  

 

Autor Matoušova evangelia pochází ze židovského prostředí. Zároveň je 

členem křesťanského sboru, kterému je spis určen. Vypráví příběh Ježíše Krista z 

židovské perspektivy. Ústředním motivem je pro něj naplnění zaslíbení 

starozákonních právě v Ježíši Kristu. Jeho cílem bylo zřejmě napsat spis, který je 

užitečný pro chod křesťanského sboru, ale zároveň poslouží i na misii.  

 

                                                 
23 Limbeck, 9 
24 Filson, 21; Mt 28, 19 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 
Syna i Ducha svatého"  
 
25 Jako výzva je tento text interpretován v ČEPu, kraličtí přesněji překládají sloveso křtít jako 
participium tedy křtíce. Misijní činnost není Ježíšem uložená, ale již ji předpokládá.  
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3. Pojem království  

 

3.1. Království ve Starém zákoně 

 

Ve Starém zákoně čteme o království jednak jako o království v čistě 

geopolitickém smyslu, které zakládá izraelský lid po vyvedení z Egyptského 

otroctví. Vladaři jsou Hospodinem pomazaní vládci. Zkušenost s pozemským 

královstvím je pro funkčnost metafory království Božího nezbytná. 

Jinak  je dále chápán koncept království sice ještě stále v aktuálním smyslu, 

nicméně dosah předchozího přesahující. V něm je král Hospodin; ten jako tvůrce 

všeho zároveň všemu vládne. Hospodin je nadřízený bohům okolních národů; je 

pánem nejen svého lidu, nýbrž celého kosmu.26 

Pojem království v židovském prostředí má navíc ještě i eschatologicko-

apokalyptický charakter.27 Tento aspekt království zdůrazňuje jeho potvrzení na 

konci věků. Je spojen s očekáváním konce dějin a totálním rozhojněním 

Hospodinovy moci.  

Království, o které nám jde v této práci především, je kombinací druhého a 

třetího pohledu. Svou povahou přesahuje ve všech směrech království pozemská a 

svým dosahem přesahuje i lidské představy.  

 

Zde jsou pro ilustraci dvě ukázky z textů Starého zákona, kde se mluví o 

království v tomto smyslu. 

Ž 145,13 „Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna 

pokolení.“ 

Iz 9,6 „Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na 

jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až 

navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní." 

 

Království Boží je věčné; na rozdíl od pozemských království je nepomíjitelné. 

Slovy žalmisty je to království všech věků a všech pokolení, týkající se celých 

lidských dějin. Jeho působnost, jak čteme u proroka Izajáše, se rozšíří, jeho 

neomezenost je tedy i prostorová. V židovské tradici je působnost Hospodina, 

                                                 
26 Ryšková 218 
27 Ryšková 218-219 



 13 

vládce království, spojena s nebesy, proto Matoušova podoba nebeské království.  

Eschatologická očekávání jsou zřejmé například v závěru Abdijášova proroctví, v 

jeho předpovědi posledního soudu: 

Abd 1,21 „Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A nastane 

království Hospodinovo.“ 

 

Shrnutí:  

 

Koncept království v Matoušově evangeliu má základ ve starozákonním 

dědictví. Samotný fakt, že se mluví o království vychází z lidské zkušenosti. Židé i 

ostatní národy žili v rámci království, geopolitická zkušenost zakládá prostor pro 

pochopení metafory.  

Ve Starém zákoně se mimo instituce království mluví o království Božím, 

které je zde od věků a trvá, jeho vládce je Hospodin, stvořitel i zachránce 

izraelského lidu. Toto království zároveň čeká na plné osvědčení na konci věků.  
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3.2. Matoušovo evangelium a království  

 

3.2.a. Předpoklady  

 

V evangeliu podle Matouše najdeme 32 výskytů spojení slov nebeské 

království (βασιλεία τῶν οὐρανῶν) a 4 výskyty spojení království Boží (βασιλεία 

τοῦ θεοῦ). Dále jsou s královstvím spojené přívlastky jako „tvé“ nebo „nebeského 

Otce“, „Syna člověka“ atd.   

Z použití všech zmíněných spojení usuzujeme, že se jedná o jeden pojem.  

České ekvivalenty jsou doslovnými překlady, jak v Českém ekumenickém 

překladu (dále jen ČEP), tak i v bibli Kralické. 

I v jiných  překladech Nového Zákona najdeme přesné překlady. Vulgáta 

pracuje s termíny regnum caelorum a regnum Dei.28V anglickém překladu se užívá 

spojení kingdom of heaven a kingdom of God.29 V německém prostředí se setkáme 

s termíny das Himmelreich a reich Gottes.30 

V prvních kapitolách Matoušova evangelia se více užívá označení království 

nebeské,  βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Výjimkou je čtvrtá kapitola, kde se v ČEP píše, 

že Ježíš kázal evangelium království Božího31. V deváté kapitole je obdobný text o 

tom, že Ježíš učil v synagogách a kázal evangelium království (tentokrát již bez 

určení). 

V řeckém originálu je ve čtvrté i deváté kapitole pouze βασιλείας. Tak i v 

NJKV i v německém Lutherově překladu.  V řeckém textu je genitiv τοῦ θεοῦ ke 

království připojen až ve 12. kapitole.  

Výše uvedené rozdíly mezi řeckým originálem a překlady považujeme za 

nepodstatné.  

O království nebeském se jinde v Novém zákoně než u Matouše nepíše.32  

Na obdobných místech v synoptických evangeliích autoři používají termín 

                                                 
28  Vulgata zdroj:http://www.biblegateway.com/ 
29 Tak např. v New King James Version (NKJV); v 21st Century King James Version je v případě   

překladu námi zkoumaných termínů užito stejných slov, akorát kingdom má počáteční 
písmeno velké  

30 Tak v Lutherově překladu z roku 1545; v přepracovaném překladu Lutherově z roku 1912 je 
pozměněno opět jen velké počáteční písmeno  u slova reich 
(zdroj:http://www.biblegateway.com/) 

31 Mt 4,23 „Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království 
Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“ 

32 Filson, 32 
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království Boží. 

Přistupme nyní k tomu, na jakých předpokladech stojí koncept království 

nebeského v Matoušově evangeliu. Jak jsme již naznačili v předchozí kapitole, aby 

bylo přirovnání funkční, je třeba  si všimnout případných podobností království 

pozemských a království nebeského. Co je tedy podobné? 

V království je vždy někdo, kdo vládne. Vůle tohoto vladaře prostupuje celým 

královstvím. Kam sahá jeho moc, tam se lidé také řídí jeho pokyny. Moc vládce 

nevydává pouze nařízení, ale také se o lid stará. Říkáme, že je někdo dobrým či 

špatným vladařem podle toho, jak se daří jeho lidu. Dalším faktorem je také to, 

jak poddaní ke králi vzhlížejí, zda má vladař autoritu, a pokud ano, tak jakými 

prostředky si ji zasluhuje. Může být moudrý vládce, kterého si lid váží 

automaticky, a nebo despota, který si vynucuje oddanost lidu násilnými 

prostředky. Pokud je poddaný neposlušný, zodpovídá se králi.  

Dobrý občan království je králem odměněn, neposlušný potrestán. Každý 

královský občan se vládci zodpovídá.  

V čem je pozemské království od nebeského rozdílné? 

Pozemských království je mnoho. Celý tehdejší svět byl rozdělen do 

království a v každém z nich panovali různí králové, kteří se v průběhu času 

měnili. Nebeské království je oproti nim jedno a jeho král je pořád stejný.  

Pozemská království mají pevné hranice. Sice se mohou časem měnit a 

království se tak zmenšují či zvětšují, nicméně většinou je jasné, jak jsou 

prostorově ohraničena. Království nebeské hranice nemá, je v geografickém 

smyslu neohraničitelné.  

Do pozemských království se jeho občané rodí. Celé rodiny jsou občany 

království, a o tom, jak se mají lidé v království chovat jsou poučeni od dětství. 

Nemusejí se nijak speciálně ucházet o udělení občanství. V Matoušově evangeliu 

se v případě nebeského království naopak dočteme, že samotný vstup do 

království není samozřejmý, jisté podmínky tu jsou.  

Pro pochopení smyslu textů, kterými se budeme dále zabývat, je třeba mít 

tyto podobnosti i rozdílnosti na paměti. 
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3.2.b Výskyt pojmu království v Matoušově evangeliu 

  

První zmínka o nebeském království je ve třetí kapitole a vychází z úst Jana 

Křtitele. „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Jan káže příchod 

nebeského království ještě dříve než Ježíš započal svoji činnost. Obsahem Janovy 

předpovědi je také potvrzení Ježíšovy moci. Jan prohlašuje, že je tu někdo silnější 

než on, a to Ježíš Nazaretský. S ním přichází království nebeské. První informace, 

kterou tedy můžeme o království nebeském zatím vypovědět, je ta, že ono 

království má co do činění s Ježíšem.   

Stejný text, který je vložen do úst Janových čteme v evangeliu i dále, 

tentokrát slovo o přicházejícím Božím království káže Ježíš.  Ježíš se dozvídá, že je 

Jan vězněn, a tím dle Matouše začíná jeho činnost. Z Nazaretu se přesunul do 

Galileje, do města Kafarnaum.  

Ježíš působí v Galileji, získává první učedníky a povědomí o jeho činech 

(kázání, učení, uzdravování) se šíří. Postupně se o Ježíše, o jeho slova i činy, 

začíná zajímat velké množství lidí. Zástupy se za ním vydávají nejen z Galileje, ale 

i z celé tehdejší Palestiny.  

První Ježíšova souvislá řeč, kterou evangelista Matouš zaznamenává, je tzv. 

Kázání na hoře. Zde je hned v úvodních blahoslavenstvích řečeno, že království 

nebeské patří těm, kterým v pozemských královstvích není prokazováno žádné 

úcty, nebo těm, kteří v podmínkách tehdejšího světa (v rámci pozemských 

království) něco podstatného postrádají. Další zprávou o království nebeském, 

tedy dle Matouše, je tato: Království nebeské je zaslíbeno těm, kterým se nevede 

dobře v královstvích pozemských. Království nebeské je jim zaslíbeno v prvním a 

posledním oslovení.33  

Z Kázaní na hoře nám vyplývá další určení království nebeského. Ježíš se 

snaží zástupy přesvědčit, že nepřišel vyhlásit něco úplně nového. Nepřináší čení, 

které by bylo naprosto originální. Říká, že přišel dovršit Zákon a Proroky 34, ne 

jejich platnost zrušit. Jedná se tedy o naplnění starozákonních zaslíbení. Z hlediska 

textů, které v této práci zkoumáme, je následující text, vzhledem k otázce po 

                                                 
33 Mt 5,3 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské." a Mt 5,10 „Blaze těm, kdo jsou 

pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské." 

34 řecky νόµος a προφήτης 
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velikosti v Božím království,  hoden zvláštní pozornosti: 

Mt 5,19n  

„Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v 

království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten 

bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím: Nebude-li vaše 

spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do 

království nebeského.“ 

Před tímto tvrzením je vysloven důraz na viditelnost dobrých skutků. Jako 

sůl, která je užitečná, jen když ochucuje pokrm a jako světlo, které má svítit a ne 

se schovávat pod nádobu, tak mají ke slávě nebeského Otce působit dobré skutky 

následovníků Krista.  

Takové konání musí být zakotveno v Zákonu a Prorocích, kdo tak učí, bude v 

království nebeském vyhlášen velikým. 

Následuje výčet několika starozákonních příkazů, které jsou ještě 

zradikalizovány. Kdo chce vejít do království nebeského, musí plnit vše, co se 

učilo mezi židy, a k tomu ještě něco navíc.  

O království Matouš píše dále v 6. kapitole, a to v modlitbě, kterou učí Ježíš 

své učedníky.35  

Další aspekt království nebeského, který nacházíme ještě stále v šesté 

kapitole, je v závěru pasáže o lidském sebezaopatřování. Nic z toho, co je uloženo 

na zemi, nemá věčnou hodnotu. Pozemské poklady nemají cenu, zato poklady 

uloženy v nebi (θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ), ty se zachovají. Následují příklady 

různých pozemských lidských starostí, které mají moc přehlušit v lidech touhu po 

hlubších, nebo lépe řečeno vyšších (nebeských) věcech. Na čem záleží, to je 

hledání království Božího. Další rozměr království nebeského tedy Matouš určuje 

jako něco, o co je třeba se zajímat, co je třeba hledat.36  

Poslední zmínka o království nebeském v Kázání na hoře je na jeho konci v 7. 

kapitole. Matouš píše o tom, kdo do království nebeského vejde či nevejde.37 Ten, 

kdo činí vůli nebeského otce, ten má místo i v nebeském království. Naopak ten, kdo 

                                                 
35 Mt 6,10  „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.” 

36 Mt 6,33 „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno.” 

37 Mt 7,21 „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 
mého Otce v nebesích.” 
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se pouze hlásí jako občan nebeského království, ale nevykazuje shodu svých činů 

s tím, co je Ježíšem zvěstováno jako vůle Boží, ten do království nebeského 

nepatří.  

Další doklad, který spojuje království nebeské, tak jak ho káže Ježíš, s 

židovskou tradicí je v osmé kapitole. Ježíš se zde po uzdravení setníkova sluhy 

podivuje, jak silnou víru má pán onoho uzdraveného. Poté řekne těm, kteří 

poslouchají jeho kázání: „Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a 

budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském".38  

Z tohoto textu lze usoudit, že království Boží již působí. K lidem, se kterými 

Ježíš rozmlouvá a kterým zvěstuje evangelium, se teprve přibližuje, ale Abraham, 

Izák a Jákob jsou již v onom království. Království Boží není je pro následovníky 

Ježíše a neotvírá se jen lidem žijícím poblíž, nýbrž i cizincům. 

V deváté kapitole se opět jako v kapitole čtvrté objevuje formulace, že Ježíš 

chodil od místa k místu, učil Židy v synagogách, kázal evangelium království a 

uzdravoval.39  

Podobný návrat k začátku Matoušova evangelia nacházíme v kapitole desáté. 

Dvanáct učedníků, které si Ježíš vyvolil, dostávají moc uzdravovat jako on. Vysílá 

je k lidem na okraji, k takovým, které již zmínil ve svých blahoslavenstvích, a 

pověřuje učedníky, aby jim kázali, že se přiblížilo království nebeské.40  

V jedenácté kapitole píše Matouš o království v souvislosti s Janem Křtitelem. 

Jan se doslechl o činnosti Ježíše zrovna když byl ve vězení, ptá se tedy 

prostřednictvím svých učedníků Ježíše, zda je ten, který má přijít.41 Ježíš, poté co 

mu odpoví, říká zástupům: „Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, 

nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království 

nebeském je větší nežli on."42 

Další doklad toho, že Matouš království nebeské pokládá za něco, co již 

působí je ve verši následujícím. „Ode dnů Jana Křtitele až po dnes království 

nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají."43  

Ve dvanácté kapitole se nejprve Ježíš potýká s farizeji a jejich námitkami 
                                                 

38 Mt 8,11 
39 Mt 9,35 „Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium 

království a uzdravoval  každou nemoc a každou chorobu.” 

40 Mt 10,7 
41 Mt 11,3 „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ 
42 Mt 11,11 
43 Mt 11,12 
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proti Ježíšově porušování svatosti dne odpočinku. V ten den také Ježíš uzdravil 

člověka posedlého. Ježíš mu vrátil  zrak i řeč. Na to farizeové obvinili Ježíše, že tak 

učinil z moci knížete démonů, Belzebula.  

Na to Ježíš odpoví, že kdyby jednal ze zlé moci, nevyháněl by přece zlé duchy. 

„Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží 

království."44 

Zde se setkáváme s novým motivem. Boží království, které někoho zastihne. 

V řeckém originále je sloveso φθάνω. Českým ekvivalentem by kromě zastihnout 

mohlo být i méně úderné sloveso předejít, nebo jednoduše přijít. Avizovaný 

příchod, přiblížení Božího království, již nastal. A to mocí ducha Božího, v jehož 

jménu Ježíš jedná.  

V následující kapitole je za sebou hned několik podobenství odkazujících k 

povaze nebeského království. Učedníci nechápou význam řeči podobenství, 

nechápou proč tak Ježíš mluví k zástupům. Ježíš odpovídá, že zástupům, na rozdíl 

od učedníků, není dáno rozumět tajemství království nebeského.45 A tak následuje 

výklad prvního podobenství ze 13. kapitoly a to podobenství o rozsévači. Výklad 

podobenství je však určen pouze učedníkům. 

Jde v něm o slovo o Božím království. To se i díky učedníkům šíří. Záleží ale 

na tom, jak je přijímáno. Jedině ten, kdo slovo o království slyší a chápe jej, z něj 

může přinášet i užitek.  

Také další podobenství, tentokrát o plevelu mezi pšenicí, je dále Ježíšem 

vysvětleno. Ve výkladu proti sobě stojí dvě království.  

První království reprezentuje dobré semeno, onu pšenici, to jsou synové 

království (nebeského), a ti druzí, onen plevel, to jsou synové království zlého. 

Opět je vyjádřen aspekt prézentního trvání království nebeského, připojuje se 

ovšem téma protikladného království, které není ztotožněno s královstvími 

pozemskými, nýbrž je označeno jako království ďábla, zla.  

Nové, co se nyní u Matouše o královstvím nebeském dozvídáme, je to, že 

nějak souvisí s posledním soudem. V království Syna člověka dojde k třídění zrna 

od plev. Tedy království již klíčí, jeho moc nezačíná až po soudu, nýbrž ono samo 

bude soudu podrobeno.   

Motiv soudu vážící se ke království nebeskému je i v podobenství o rybářské 

                                                 
44 Mt 12,28 
45 Mt 13,11 
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síti.46 

I další dvě podobenství, týkající se království nebeského jsou ze 

zemědělského prostředí. Prvním je podobenství o hořčičném zrnu47 a dále 

podobenství o kvasu48. Obě pracují s metaforou něčeho malého, celkem 

nepatrného, co však postupně proroste v něco velkého.  

Království nebeské není svou podstatou okázalé jako pozemská království, ve 

všem je ale nakonec předčí. Království nebeské je cenné a vyplatí se kvůli němu 

obětovat vše, co člověk dosud nashromáždil. Tak Ježíš uvádí nebeské království 

když uvádí příklad s perlou, která je krásnější a cennější než ostatní perly (perel je 

víc, jen jedna je ale nejcennější) a o pokladu v poli. Kvůli němu ten, který ho 

nalezne, prodá vše, co má, aby ono pole koupil.49 

S další zmínkou o království nebeském se setkáváme až v kapitole šestnácté. 

Ježíš se ptá učedníků, jak o něm smýšlejí lidé. Odpověď učedníků není 

jednoznačná, protože i smýšlení lidí je rozdílné. Na to se Ježíš ptá na názor 

učedníků. „A za koho mě pokládáte vy?"50 Šimon Petr vyznává, že považuje Ježíše 

za „Mesiáše, Syna Boha živého".51 Na základě této odpovědi Ježíš dává Šimonovi 

nové jméno Petr52 a klíče od království nebeského.53 Pověřuje tak Šimona Petra do 

role toho, kdo umí rozlišovat, co je dobré a co je v souladu s vůlí Boží a co ne, co 

do království patří a co do něj nepatří. 

V kapitole osmnácté a devatenácté se nacházejí námi zkoumané texty. Ten 

první, ze začátku 18. kapitoly se ptá po tom, kdo je v království Božím největší. 

Druhý napomíná učedníky v tom, aby bránili dětem přistupovat k Ježíši. „Neboť 

takovým patří království nebeské."54   

Vzhledem k pozornosti, kterou textům věnujeme ve zbytku práce, se jimi v 

                                                 
46 Mt 13,47-50 „Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné;  

 když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují 
ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých  
a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“ 

47 Mt 13,31n „Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které 
člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní 
byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ 

48 Mt 13,33 „Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří 
měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ 

49 Obě podobenství Mt 13,44nn 
50 dle Mt 16,15 
51 dle Mt 16,16 
52 řecky Πέτρος- z πέτρα, tj. skála 
53  Mt 16,19 „Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi  co 

přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ 
54 Mt 19,14 
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této kapitole podrobněji zabývat nebudeme. Nyní postačí uvést,  že text z 18. 

kapitoly využívá království z hlediska hierarchického uspořádání, z hlediska toho, 

kdo má v království nejvyšší váženost a moc. Využívá politický rozměr metafory.  

Text z kapitoly devatenácté připomíná překvapivý charakter království 

Božího. Zatímco pozemským královstvím vévodí dospělá populace, Ježíš zde říká, 

že to nebeské patří dětem. Opět tedy příměr království naznačuje jinakost lidského 

uspořádání a Boží vůle. 

Kromě textů, které jsou předmětem této práce, se v 18. a v 19. kapitole 

nacházejí tyto texty spjaté s královstvím nebeským. Na konci kapitoly osmnácté 

Matouš zaznamenal další Ježíšovo podobenství. Jeho aktéry jsou král a služebníci. 

Král si žádá účty služebníků a jednomu z nich dluh odpustí. Služebník, kterému je 

takto velkoryse odpuštěno, ale vzápětí dá vsadit do žaláře svého spoluslužebníka. 

Není mu totiž schopen odpustit dluh, tak jako král odpustil jemu. Král se nad 

takovým jednáním rozčílí a dá do vězení služebníka, jemuž odpustil a který téhož 

nebyl schopen. Podobenství popisuje další rozměr království nebeského, tentokrát  

odpuštění. V království nebeském vládne král, který je milosrdný. Král jde 

příkladem, jestliže on odpouští, tak je odpuštění vyžadováno a občané nebeského 

království si mají odpouštět. 

V kapitole devatenácté nacházíme motiv oběti pro nebeské království. Obětí, 

kterou Ježíš vyžaduje pro království nebeské, je oběť bohatství. Ježíš říká 

mladíkovi, který již plní všechna přikázání, aby ještě prodal majetek a obdaroval 

chudé.  Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do 

království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než 

bohatý do Božího království.“55  

Matouš na několika místech56uvádí, že Ježíš učil, že chce milosrdenství, ne 

oběť. Zdá se nám, že ač na první dojem se může zdát, že Ježíš tedy na mladíkovi 

přesto vyžaduje oběť, není tomu tak. Žádá na mladíkovi aktivní podíl na 

prosazování milosrdenství. Takovým činem by mladík totiž prokázal nad plnění 

Zákona ještě právě i schopnost být milosrdný k bližním. A o to v království 

nebeském jde.  

V následující kapitole se království nebeského týká podobenství o dělnících 

na vinici. Toto podobenství radikalizuje jinakost Boží spravedlnosti. Logika světská 

                                                 
55 Mt 19,23n 
56 Mt 9,13; 12,7  
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říká, že kdo pracuje víc, má také nárok na větší odměnu. Bez ohledu na předchozí 

domluvu. Dělníci z Ježíšova podobenství se smluví s hospodářem každý na 

jednom denáru. Boží spravedlnost plní své závazky.  

O provozu království nebeského by se dalo vyvodit toto: Ti, kteří jsou 

osloveni později na tom nebudou hůře a naopak ti, co jsou v království nebeském 

jako první, nemají žádné speciální výsady. 

Přesto, že Ježíš opakovaně tento princip zdůrazňuje, hned jak vstoupí s 

učedníky do Jeruzaléma se na Ježíše obrátí matka dvou jeho učedníků, Jakuba a 

Jana Zebedeových. Žádá zvláštní vyznamenání pro své syny. Aby jeden seděl po 

Kristově pravici a druhý po jeho levici v království nebeském.57 Tedy opět snaha 

po zpozemštění království nebeského, snaha o to, připodobnit království nebeské 

královstvím pozemským s jeho bojem o moc a intrikami.  

Ježíš odkazuje na Otce. Na vládce nebeského království. Ten uděluje místa po 

pravici a levici, nicméně s ohledem na všechny ostatní výpovědi týkající se 

uspořádání nebeského království se jedná o jiný typ rozdělení moci než jaký 

známe v královstvích světa.  

Ve dvacáté první kapitole se o království nebeském dočteme v podobenství o 

dvou synech. Jeden říká, že otci mu s prací na vinici nepomůže, ale nakonec si to 

rozmyslí a jde. Druhý nejprve ochotně souhlasí, pracovat ale přece nejde. Vůle 

otce je naplněna prvním z nich. Ježíš uzavírá podobenství sdělením:   

 „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království."58  

Můžeme si myslet, že poznáváme, kdo plní vůli Boží, že je přece evidentní v 

životech lidí kolem nás, kdo je hoden království nebeského či nikoli. Ježíš ale 

upozorňuje, že tomu tak není. I ti, u nichž bychom nepředpokládali, že do království 

nebeského patří, v něm mohou být. 

Plnění Boží vůle je zde spojena s působením Jana. Kdo uvěřil předpovědím 

Jana Křtitele, tedy i vyhlášením království nebeského? Ti na okraji, celníci a 

nevěstky. Království nebeské nepatří těm, kdo znají Zákon nazpaměť, ale těm, kdo 

uvěří a činí vůli krále. 

Celým evangeliem prostupuje polemika s představiteli synagogy. Na závěr 

kapitoly se však rétorika proti farizeům vyostřuje. V podobenství o vinařích, 

                                                 
57  Mt 20, 21 „On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé 

pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ 

58 dle Mt 21,31 
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kterým byla hospodářem pronajata vinice se věci dostanou až do bodu, kdy je syn 

hospodáře zavražděn. Vinaři, kteří se takto zachovali nechtěli dát hospodáři 

výnos, s tím, co jim bylo svěřeno nezacházeli patřičně.  

Matouš na závěr podobenství dodává, že farizeové a velekněží poznali, že je 

podobenství směřováno jim. Slova: „Proto vám pravím, že vám Boží království 

bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“59  odnímají výlučnost 

Židů. Otevírají nebeské království těm, kteří jsou králi poslušní.  

Tato myšlenka je rozvíjena v kapitole dvaadvacáté v podobenství o svatební 

hostině. Na svatbu jsou pozvaní hosté. Zřejmě se jedná o ty, kteří znají krále, jenž 

strojí svému synu hostinu. Jedná se o ty, kteří znají krále, kteří znají jeho Zákon. 

Na svatbu ale nepřijdou, o jeho syna se nezajímají. Král se rozzlobí a pozve na 

hostinu ty, na které jeho služebníci zrovna narazí, když jdou ven. Pozváni na 

hostinu, do Božího království jsou tedy všichni. 

O tom, že v království nebeském jde zejména o milosrdenství, svědčí i výčet 

běd zákoníkům v kapitole dvacáté třetí. Jedná se o paralelní výpověď k 

blahoslavenstvím v kapitole páté. Zatímco v blahoslavenstvím Ježíš zaslibuje 

království nebeské těm, kteří jsou na okraji společnosti, v promluvě k zákoníkům 

jim Ježíš vyčítá, že království nebeské uzavírají.  

Mt 23,13 

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami 

nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.“ 

Ježíš farizeům vyčítá, že ač jsou nositeli Zákona a vědí, co mají činit, jejich 

činy se Zákonem neřídí. Pouze dobře mluví, ale jejich konání si s duchem Zákona 

protiřečí.  

Dvacátá čtvrtá kapitola začíná předpovědí zkázy chrámu. V apokalyptické 

řeči Ježíš říká svým učedníkům, že nastane velké soužení, národ se postaví proti 

národu, království proti království.60 

S předpovědí konce všech věcí, s výhledem k věcem nejzazším je spojeno toto 

slovo o království nebeském. „A toto evangelium o království bude kázáno po celém 

světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec."61 Zvěst o působení 

                                                 
59 Mt 21,43 
60 Mt 24,7 „Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na 

mnoha místech." 

61 Mt 24,14 
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Ježíše a slovo o království nebeském bude známa všem královstvím pozemským. 

Ono samo bojovat nebude, je vyňato z údělu království lidských. Opět: Toto 

nebeské království, ač už přítomné, má v sobě i dimenzi věcí budoucích.  

V nadcházejících, velikonočních událostech se má dosvědčit, že Ježíš je 

naplněním Zákona, pravým Mesiášem.  

Zvyšuje se napětí a také závažnost pozvání do království nebeského. Již je 

třeba být připraven. V podobenství o deseti družičkách62 se s královstvím 

nebeským spojuje moment pohotovosti. Už bylo řečeno dost o povaze království, 

teď je na řadě odpověď těch, kteří jsou pozváni.  

Eschatologický rozměr království je nejmarkantnější v podobenství o 

posledním soudu. Syn člověka, kterému je dáno soudit, sedí na trůnu. Ti, kteří 

obstáli a prokazovali ve svém životě skutky milosrdenství jsou postaveni na 

pravici. "Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte 

se království, které je vám připraveno od založení světa."63 Království nebeské má 

věčnou platnost. A to nejen do budoucnosti, ale i v minulosti. Stejně jako je 

mimoprostorové, nebo lépe řečeno nadprostorové, tak je i nadčasové. Ne však v 

tom smyslu, že by jej lidé chápali ve všech dobách, ale že je trvalé dopředu i 

nazpátek; platné i v dobách, kdy o něm ještě lidé nevěděli.  

Poslední zmínka o království nebeském je v Matoušově evangeliu v 26. 

kapitole.  

„Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy 

budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“64  

Ježíš se svými učedníky stoluje. Nadcházející Velikonoční události uzavřou 

Ježíšovo lidské působení a připravují učedníky na novou etapu. V království 

Božím budou stolovat s Ježíšem všichni, kdo přijmou pozvání do nebeského 

království.  

 

Shrnutí:  

 

Z Matoušova evangelia se o království nebeském dovídáme v různých 

Ježíšových řečech či podobenstvích několik zásadních sdělení.  

                                                 
62 Mt 25,1-12 
63 Mt 25,34 
64 Mt 26,9 
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Jednak, že království nebeské přichází. Sice již působí, ale jeho pravé naplnění 

teprve nastane. Nepodléhá konečnosti pozemských věcí, má věčnou platnost. 

Jeho vládcem je Hospodin, Bůh. V Matoušově evangeliu o tomto království učí 

Ježíš, oslovuje vládce Otec.  Reprezentuje zde na zemi Otcovu vůli.  

Ačkoli mají království pozemská i království nebeské něco společné, principy 

království nebeského jsou v mnohém jiné. Proto je třeba se jim učit.  

Do nebeského království jsou zváni ti, kteří plní vůli Otce. Není třeba 

prokázat znalost předpisů či se jinak legitimovat pozemskými zásluhami. Může to 

být kdokoli, kdo přijme Ježíšovu zvěst o tomto království.  
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4. Pojem děti 

 

4.1. Děti ve Starém zákoně  

 

Z hlediska židovského podloží Matoušova evangelia je patřičné zmínit i pohled 

Starého zákona na děti.65  

Ve Starém zákoně jsou děti jednak potvrzením Boží přízně. Četné potomstvo je 

součástí zaslíbení Abrahamovi. 

Gn 12,16 „A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo 

moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno“. 

 Na dětech se prokazuje i Hospodinova moc. Zaslíbení je činem 

Hospodinovým, proto je častým motivem neplodnost pramatek. Na naplnění 

Božích zaslíbení máme jen takový podíl, jaký Hospodin určí.  

Výše zmíněné příklady spíše užívají pojmu děti jako prostředku pro vyjádření 

jiné skutečnosti. O dětech fakticky se lze dočíst například to, že jsou vyučovány 

Božímu zákonu, že mají být poučovány o Hospodinových mocných činech.  

Ex 13,14 „Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu: 

Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví.“ 

Děti jsou zmiňovány, počítá se s nimi, že patří k životu, ale jako 

jednotlivci nehrají v hebrejské bibli větší úlohu.  

V mudroslovných spisech je naopak často poukazováno na jejich nerozumnost. 

„V židovské literatuře zřejmě neexistují texty, ve kterých by děti vystupovaly jako 

příklady nebo modely k následování a napodobování".66 

 

4.2. Děti v novozákonní době  

 

Děti neměly významné postavení ani v dobách Ježíšových. Citová vazba k 

dětem byla slabší než dnes, snad i proto, že život dítěte byl dlouho nejistý. Prvního 

roku života se v Antice nedožila zhruba polovina všech narozených dětí,67 jistá 

citová rezervovanost tedy byla na místě.  

Místa, kde se Ježíš pohyboval, byla úzce spjata s helénistickou kulturou. Lze 

                                                 
65 Mdr 12,24 „Neboť na cestách bludu daleko zabloudili, když měli za bohy to, co je i mezi zvířaty 

nejodpornější; tak se dali oklamat jako nerozumná nemluvňata." 
66 Mareček,  77 
67 Ryšková, 155 
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tedy usuzovat, že postavení dětí bylo podobné jako v Římské říši.  

Narození dítěte nebylo pokládáno za něco mimořádného. Dětský život měl 

nižší důležitost než život dospělého. Jak píše Mireia Ryšková „Potrat, odložení i 

manželského dítěte nebo zabití dítěte otrokyně neplatilo až do všeobecného 

rozšíření populární a stoické filosofie za nic nesprávného."68 

Dítě tedy nemá žádné výsadní postavení.69 Jak ukazuje ve svém výkladu 18. 

kapitoly P. Mareček, děti vyrůstaly ve špatných sociálních podmínkách a nebyla 

jim prokazovaná žádná úcta.70  

Z křesťanského hlediska je ve vztahu k výše uvedenému zajímavý doklad o 

raném křesťanství zachycený v učení Didaché. V něm je zvláštní důraz na 

zachování života i ještě nenarozeného.71 V době ve které se naše texty formovaly 

to byl ale ojedinělý požadavek. Vraždy dětí byly kriminalizovány až za císaře 

Konstantina, tedy o tři století později.  

 

4.3. Děti v Matoušově evangeliu 

 

Narozdíl od pojmů království nebeské, které je neseno celým evangeliem a je 

jedno z hlavních  témat Matoušova díla, se autor o dětech  mimo naše hlavní texty 

zmiňuje pouze zběžně, bez podstatného teologického záměru. Následující výčet 

výskytů proto není tak podrobný jako u pojmu království a zabývá se spíše 

jazykovou stránku. Má za cíl pouze doplnit naše zkoumání a rozlišit řecký výraz  

παῖς, παιδίον a τέκνον.  

V Matoušově evangeliu najdeme kromě našich textů jen několik zmínek o 

dětech. Děti nebyly adresáti Matoušových slov, ani je zvlášť neoslovovala tehdejší 

církev, potažmo celá společnost. Nicméně nějaké pozornosti, zvlášť v textech, 

kterými se zabýváme, se dětem v Matoušově evangeliu dostává.  

To, co ČEP překládá jako dítě, je v originálu Matoušova evangeliu buď slovo 

παῖς (chlapec, dívka – dle členu), παιδίον (děťátko, novorozeně) nebo τέκνον 

(dítě).72  

 

                                                 
68 Ryšková, 99 
69 Talbert. 217 
70 Mareček, 77 
71 Didaché, II. článek  
72 Souček, J.B. Řecko-český slovník k Novému zákonu 
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První zmínka o dítěti se nachází ve druhé kapitole. Ta popisuje dětství 

Ježíšovo, dítětem je zde sám Ježíš. Matouš popisuje, v jakém ohrožení se Ježíš jako 

malý nacházel. Král Herodes se doslechl o tom, že se v Jeruzalémě nachází mudrci 

z Východu, kteří se chtějí poklonit právě narozenému králi Židů.73 

Herodes měl v úmyslu zbavit se případné konkurence v právě narozeném 

dítěti a tak požádal mudrce, aby mu ukázali, kde onen malý Král je. Mudrci však 

Herodovo přání nevyplní a na zpáteční cestě domů se Jeruzalému vyhnou. Josef s 

Marií a Ježíšem mezitím sestupují do Egypta. Když Herodovi dojde, že mudrci 

neuposlechli, dá příkaz zahubit všechny malé chlapce ve věku do dvou let, 

doufaje, že mezi nimi bude i Ježíš. 74 

Po těchto událostech Matouš vkládá proroctví z Jeremjáše:  

Mt 2,18 

„Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se 

utěšit, protože jich není.“75 

Ačkoli v předchozích verších Matouš používá pro děti slova παῖς, Ráchel 

oplakává τὰ τέκνα.   

Čtenářům znalým hebrejské bible je znám i kontext onoho textu z Jeremjáše. 

Ráchel oplakává své syny, ale vzápětí přichází Hospodinovo slovo útěchy a naděje 

pro potomstvo.  

Josef s rodinou se po smrti Herodově vrací zpět do vlasti. Na pokyn ve snu se 

ale přemístí do Galileje.76 

Ve třetí kapitole se o dětech mluví v souvislosti s prvním napomenutím 

farizeů. Jan Křtitel zde říká: 

Mt 3,9 

 „Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh 

může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení." 

V řeckém textu je psáno τέκνα.  

Matouš pracuje s obrazem, který je židovskému prostředí blízký. Jak jsme 

                                                 
73 Mt 2,2 „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se 

mu poklonit.“ 
74  Mt 2,16 „Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v 

Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců." 
75 dle Jr 31,15 
76 Mt 2,22n „Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; 

ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských  
  a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván 

Nazaretský." 
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napsali výše, potomstvo je předmětem Božího zaslíbení, Boží přízně. Hospodin 

jako Otec a izraelský lid jako jeho děti. Synové Izraelští nebo také dcera 

jeruzalémská.77 Upozorňuje ale, že to Hospodin je určující autoritou. Není vázán 

na svůj vyvolený lid. Bude-li chtít, může si vytvořit děti i z kamení. Tento důraz 

na konec exkluzivity Božího zaslíbení je typický pro autora Matoušova evangelia. 

Vyvolení nejsou již jen Izraelci. Stát se božím dítětem může kdokoli, koho si Bůh 

určí.  

Dalším místem, kde Matouš mluví o dětech je Ježíšova řeč v 10. kapitole. Ježíš 

posílá své učedníky mezi lid. Varuje je, že to není lehký úkol.  

Mt 10,21 

„Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví 

je o život.“ 

Slovem, které označuje děti je v koiné τέκνα. 

V jedenácté kapitole připodobňuje Ježíš k dětem pokolení, které neuznává 

Jana Křtitele jako pravého proroka. 

Mt 11,16  

„Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na 

své druhy"  

Výraz pro dítě je  παιδίοις. 

Ve čtrnácté a patnácté kapitole se vyskytují děti pouze okrajově. Když 

Matouš popisuje, kolik lidí se najedlo při prvním i druhém nasycení, vypočítává 

počet mužů a dodává, že kromě nich tam ještě byly ženy a děti. Ty se 

nezapočítávají. I to svědčí o důležitosti dětí v tehdejší společnosti. V obou 

případech Matouš mluví o παιδίων. 

Začátkem 18. kapitoly se podrobně zabýváme v další části práce, pro tuto 

kapitolu stačí zmínit, že ve verších 2- 5 je v řeckém textu výraz παιδίον. V 

následujících verších, kde píše Matouš o služebníkovi, který neodpustil dluh 

svému druhovi, se píše, že ho pán rozkázal prodat i se ženou a dětmi (τὰ τέκνα).  

V devatenácté kapitole jsou děti zmiňovány jednak v našem druhém textu (τὰ 

παιδία), ale také ve verši dvacátém devátém (τέκνα).  

 

                                                 
77 Sof 3,14 „Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero 
jeruzalémská!" 
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Mt 19, 29  

„A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo 

děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě." 

Děti jsou zde tedy ve výčtu toho, co patří k člověku.78 

V kapitole dvacáté první Matouš popisuje scénu, kdy v chrámu volají děti 

(παῖδας) „Hosanna Synu Davidovi“. To je opět starozákonní citace.  

V následující kapitole předkládají saduceové Ježíšovi otázku týkající se 

levirátního práva. Zemře-li muž bez dětí (τέκνα) a jeho žena se ožení s jeho 

bratrem a s ním splodí potomka, komu bude ono dítě patřit při vzkříšení?  

Poslední dva výroky, kde jsou děti u Matouše jsou ve 23. a 27. kapitole. V 

obou případech je užito pojmu  τὰ τέκνα. 

První, v kapitole dvacáté třetí je dle kritického aparátu ČEP variací 

starozákonního textu z Deutoronomia. 

Dt 32,11  

„Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla 

rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí“ 

Mt 23,37  

„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě 

posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje 

kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!" 

Mojžíš těsně před svou smrtí oslavuje Hospodina, vzpomíná na jeho mocné 

činy a výrazem schovávat mláďata pod svá křídla opisuje láskyplnou péči 

Hospodina o jeho lid. Matoušova slova přicházejí po výtce farizejům. Matouš 

přináší evangelium židům a připomíná jim vedení Hospodinovo. Ježíš zná dobře 

zaslíbení, která jsou zapsaná v Tóře, káže jejich naplnění, zákoníci ale jeho slovo 

nepřijímají.  

Poslední výskyt z 27. kapitoly je zasazen do situace Ježíše před Pilátem. Pilát 

slyší od přítomného lidu, že chtějí Ježíše ukřižovat. Matouš vkládá lidu do úst větu 

„Krev jeho na nás a na naše děti“.79 Vyostřuje tak vinu lidu. Jestliže se Boží 

požehnání projevuje hojností potomstva (zaslíbení Abrahamovi), je pak ulpění 

viny i na potomstvu násobným prokletím. 

                                                 
78 srv. Ex 2,10 „Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci 

ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který 
žije v tvých branách." 

79 Mt 27,25 
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Shrnutí:  

 

Ačkoli nejsou děti pro Matouše hlavním tématem, ani snad myšlenými 

čtenáři, jistý posun od pohledu na děti v tehdejší době či ve starozákonní 

literatuře vysledovat můžeme. Děti jsou sice v Božím plánu již dříve, nicméně v 

Ježíšově působení jim vyvstává nová důležitost. Jsou jim určena slova o zaslíbení; 

přímo jim patří pozornost.  

Matouš užívá pro označení dětí tří různých termínů. V našich textech je užit 

nejrozšířenější a to παιδίον. Je spojen s výroky o dětech mladšího věku.  
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5. Mt 18,1-5  

 

5.1. Vlastní překlad 

 
1 V té hodině přišli učedníci k Ježíšovi řkouce: 

„Kdo je tedy největší v království nebes?" 

 
2 A přivolal dítě 

a postavil ho mezi ně 

 
3 a řekl: 

„Amen, říkám vám, 

jestliže se neobrátíte 

a nebudete jako ty děti, 

nevejdete do království nebes" 

 
4 Kdo se poníží jako toto dítě, 

ten bude největší v království nebes. 

 

5 A ten kdo přijímá toto dítě v mém jménu, 

mě přijímá. 

 

5.2. Kontext 

 

První text, který si klademe ke zkoumání se nachází v Matoušově evangeliu v 

rámci tzv. čtvrté Ježíšovy řeči.80 Ta je pronesena v Galileji, ve městě Kafarnaum.  

Ježíš se v ní zabývá vztahem mezi učedníky, vztahy uvnitř církve. 81  

V předchozích kapitolách čteme o Petrově vyznání u Cesareje Filipovy. Po 

něm následuje Ježíšova předpověď utrpení a výzva k následování (Mt 16,24-28). 

Zde Ježíš tematizuje přicházející Boží království a způsob, jak jej spatřit (vstoupit 
                                                 

80 Ve struktuře Matoušova evangelia je patrno pět tzv. Ježíšových řečí. Jsou ohraničeny začátkem 
promluvy k učedníkům či zástupům a končí formlulí „Když Ježíš dokončil tato slova” 

 První řečí se v Mt evangeliu rozumí tzv. kázání na hoře Mt 5,1-7,29; druhou je tzv. misijní řeč 
(řeč o poslání učedníků) Mt 9, 36-11,1; třetí je řečí podobenství Mt 13,1- 13,53; čtvrtá 17,22-19,1 
a pátá tzv. eschatologická řeč Mt 23,1- 26,2.  

81 Filson, 198 
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do něj). „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však ztratí svůj život 

pro mně, nalezne jej."82  

V 17. kapitole čteme texty o proměnění na hoře a uzdravení posedlého 

chlapce, na ty navazuje  další, tedy druhá předpověď Ježíšova utrpení.  

Vzápětí se Ježíš s učedníky přesouvá do Kafarnaum. Výběrčí chrámové daně 

se ptají Petra na to, zda Ježíš platí či neplatí chrámovou daň. Petr se o tom radí s 

Ježíšem. Ježíš položí Petrovi otázku „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští 

králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?"83 Petr řekne, že od 

cizích a Ježíš odpovídá, že jsou tedy synové svobodni. Ale „aby nedošlo k 

pohoršení", pošle Petra k moři, aby vytáhl z ryby, kterou uloví peníz a odevzdá ji 

výběrčím za něj i za sebe.   

Verš, kterými se nyní zabýváme začínají slovy „v té hodině". Tento časový 

údaj vypovídá o bezprostřední návaznosti na předchozí text. Po tomto uvedení 

přichází otázka. Učedníci se ptají Ježíše: „Kdo je největší v království nebes?" Text 

v 18. kapitole by tedy měl přiblížit čtenářům Matoušova evangelia něco ze 

struktury nebeského království. Následuje varování před pokoušením maličkých a 

podobenství o ztracené ovci.  

Text je počátkem Ježíšovy rozmluvy s učedníky o tom, jaké vztahy jsou 

žádoucí mezi učedníky potažmo mezi všemi následovníky Ježíše. Kromě pokory a 

pozornosti k maličkým se ve zbytku kapitoly rozvíjí motiv nutnosti služby a 

odpuštění. O principech Božího království a Ježíšově mesiášství se hovoří až do 

konce 20. kapitoly. Kapitolou 21. se rámec mění, nastává Ježíšův vjezd do 

Jeruzaléma. 

 

5.3. Látka Mt 18,1-5 v synoptických evangeliích 

 

5.3.a Marek 

  

S látkou zabývající se podobným tématem  se setkáváme v Markově 

                                                 
82 Mt 16,24n 
83 Mt 17,25 
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evangeliu v deváté kapitole ve verších 33-37.84 Matoušova redakce text upravuje. 

V Markově podání Ježíš vstupuje do rozepře učedníků, ptá se jich, o čem že se 

to cestou do Kafarnaum přeli. Matouš toto vynechává. Do popředí staví otázku 

učedníků. Nejedná se tedy o to, o čem se tajně přeli, ale o to, na co se přímo ptají. 

Matouš přisuzuje učedníkům, že pokládají otázku za legitimní; snad že chtějí, aby 

jim jejich Učitel vyložil zase něco z toho, jaké to je v nebeském království. To 

dobře odpovídá duchu Matoušova evangelia, které má didaktický ráz. 

V Markově evangeliu na otázku po tom, kdo je v Božím království největší 

Ježíš nejprve odpovídá, že první bude ten, kdo bude ze všech poslední a 

služebníkem všech (Mk 9,35). I toto Matouš vynechává. V obou evangeliích je 

však Ježíšova odpověď nekompromisní. Evangelista Matouš ostří Ježíšovy 

odpovědi zmírňuje tím, že začne odpovídat pomocí příkladu s dítětem.85 

V Markově evangeliu je výraz „Amen, pravím vám (...)“ až v 10. kapitole, není 

tedy v rámci jednoho souvislého textu.86 Tím, že Matouš tento výraz přikládá k 

našemu příběhu značí, že odpovědi s dítětem věnuje zvláštní pozornost. 

Pobídka k přijetí království Božího jako děti (Mt 18,5) je v Markově evangeliu 

až v 10. kapitole.  

 

5.3.b Lukáš 

 

Prvním paralelním textem je v Lukášově evangeliu 9,46-4887. V Lukášově 

evangeliu nacházíme v 18,1788 paralelu k 3. verši Mt 18. Otázku po velikosti v 

Božím Království Lukáš neuvádí. Verš je obklopen látkou, kterou nacházíme u 

Matouše až v 19. kapitole (přinášení nemluvňátek k požehnání). Pro naši práci je 

zajímavé, že Lukáš 18, 15-17 je vlastně propojení obou našich textů – jak Mt 18,1-
                                                 

84 „Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O čem jste cestou uvažovali?“  
     Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.  

       Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední 
služebník všech.“  

     Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim:  
    „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá    

mne, ale toho, který mě poslal.“ 
85 Matouš vynechává výpověď o služebnících všech úmyslně. (Robinson, The Moffatt New 

Testament Commentary, 152)  
86 Schweizer, 358 
87 „Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší.  
 Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe  
 a řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, 

který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“ 
88 Lk 18,17 „Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde." 
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5 tak Mt 19,13-15. Předlohou mu však byl stejně jako Matoušovi evangelista 

Marek.  

 

5.4. Vlastní výklad 

 

Text, kterým se zabýváme řeší nejprve otázku, jak to chodí v Božím 

království. Jaká je hierarchie, kdo je největší, nejvýznamnější, potažmo kdo komu 

má sloužit, komu je třeba prokazovat pocty. Společenská hierarchie patří k 

pozemskému žití. Učedníci přirozeně zkoumají v čem všem je království, jak je 

znají a království, o kterém se od Ježíše učí podobné a v čem odlišné.  

Otázka po hierarchii vychází z metafory království.   

Hierarchicky funguje společnost, ve které žil Ježíš s učedníky, a tak funguje 

společnost i dnes. Učedníci tyto principy znají a rádi by věděli, jak s nimi mohou 

naložit v rámci Božího království. Nebo lépe řečeno, samotná otázka ukazuje na 

to, že principy společnosti aplikují automaticky i na principy nebeského 

království a nezajímá je její oprávněnost, nýbrž skutečně „kdo je největší“, jak to 

tedy je a bude. Ve světské společnosti hraje roli blízkost k člověku společensky 

významnému. Učedníci, kteří jsou nablízku Ježíšovi tedy možná předpokládají, že 

to budou oni, kdo se budou těšit váženosti v království jeho Otce.    

V Božím království je to ale jinak. Analogicky ke královstvím pozemských má 

království nebeské vladaře, ten má moc a pole působnosti (ač nesrovnatelné). Co 

už ale není analogické jsou společenské pořádky.  Už ve svých blahoslavenstvích 

v 5. kapitole Ježíš nastoluje jiný řád vnímání světa. Blažení nejsou ti, kdo mají 

přístup ke zdrojům či tací, kterým nic nechybí. Tací jsou možná uznávaní a 

významní v královstvích pozemských, ne však v království nebeském. O tom 

svědčí i text z 19. kapitoly, kde Ježíš říká učedníkům: „Amen, pravím vám, že 

bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud 

uchem jehly než bohatý do Božího království.“ 

 A stejná pravidla platí i pro křesťanské obce na zemi. Na otázku učedníků 

odpovídá Ježíš překvapivě a názorně, přivolává dítě.  Z pedagogického hlediska 

byl tento tah velmi účinný – navodit takovou nečekanou situaci – to může být 

účinnější než čistě slovní odpověď. Situace je to přinejmenším neobvyklá, až 

groteskní. Kruh učedníků, dospělí muži diskutující o nejzákladnějších otázkách 
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lidské existence a mezi nimi malé dítě.89  

Na první pohled je nápadný rozdíl ve velikosti. Výraz παιδίον označuje dítě 

do 12 let.90 I kdyby bylo sebevyvinutější, jistě bylo menší než učedníci. Tento 

obraz, tento akt Ježíšovy odpovědi ukazuje, že je jejich otázka nepatřičná – kdo je 

největší? Tento malý.  

Děti, jakožto nedospělé lidské bytosti byly považovány za neúplné. 

Nezastávaly žádné společensky významné funkce, když se učedníci ptají po 

velikosti, když se srovnávají, pravděpodobně tak činí z pozici dospělí versus 

dospělí.  

Překvapivý tedy není jenom názorný způsob odpovědi. Přivolává mezi 

učedníky někoho, koho by jistě sami za největšího v nebeském království 

nepovažovali. Jedno mají ale už teď společné. Děti se musí všemu naučit, stejně 

tak i učedníci se mají učit jinakosti Božího království.  

Učedníci se stejně jako ono dítě nenarodili s citem pro společenskou 

hierarchii. A nyní, když je Ježíš učí o nebeském království, mají naslouchat a 

nejen se učit, nýbrž se i něco odnaučit. 

Ježíš vyzývá učedníky, aby se poučili od dětí. Aby jako ony nevěděli o 

rozvrstvení společnosti na ty mocné a důležité a na ty, co moc nemají a jsou tedy 

nedůležití.  

V následujících verších Ježíš mluví o „těchto maličkých“. Zdá se nám proto 

přijatelné rozšířit Ježíšovu odpověď ve smyslu: „Buďte jako děti, buďte jako 

všichni maličcí, nevýznamní, nepatrní tohoto světa. A také takové přijímejte, 

nesnažte se být nad nimi, nýbrž se snižte, ponižte své přehnané sebevědomí a 

nemyslete jen na sebe“.  

Když Ježíš říká obraťte se a buďte jako děti, prvním krokem tedy může být  

uvědomit si vůbec, že naše společenské pořádky nejsou nebeské a věčné. Dále si 

můžeme uvědomit, že je to sám Ježíš, který nás povolává, který zve k 

přehodnocení pozemských řádů a učí o řádu nebeském.  

V následujících kapitolách se budeme zabývat tím, jak náš text působil na 

vykladače v různých dobách. 

  

 

                                                 
89 Trilling, 107 
90 Harrington, 292 
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5.5. Možné tématické  okruhy výkladu 

  

a) Otázka učedníků 

Prvním okruh výkladů se zabývá samotnou otázkou „Kdo bude největší v 

království božím?" Ta v sobě nese téma společenského postavení člověka a 

hierarchie nebeského království. Vzhledem k tomu, že otázka padle v kruhu 

učedníků a Matouš píše své evangelium pro potřeby církve lze otázku rozšířit na 

pole církevní. Kdo církvi vládne? Kdo je v církvi největší, nejdůležitější? Kdo je 

mezi následovníky Krista nejvýznamnější?  

K těmto otázkám připojujeme kritiku. Je vůbec legitimní chtít být mezi 

křesťany největším? Je to v souladu s Kristovým učením? Je tato otázka patřičná 

po všem, co se již od Ježíše učedníci dozvěděli? 

 

b) Ježíšova odpověď 

Dalším prostorem výkladu, který text nabízí je Ježíšova odpověď. Proč Ježíš 

zavolal dítě? Co jeho odpověď znamená? V jakém smyslu je vysloven požadavek 

ponížení? Jak se připodobnit dítěti?  

 

c) Přijímání maličkých 

Druhá část odpovědi je Ježíšova výzva k přijímání dětí, resp. „těchto 

maličkých“. Koho tito maličcí představují? Co znamená přijmout takové? 

 

5.5.a Otázka učedníků – její oprávněnost – vztah mezi učedníky – hierarchie 

církve 

 

V našem textu jde o vztahy uvnitř církve.91 Ježíšovy učedníci jsou vesměs z 

nižších společenských vrstev. Sama metafora Božího království implikuje otázku 

po hierarchii. V království je vždy král a poddaní. Mezi poddanými je rozdílu. 

Někteří jsou králi bližší (různí rádcové, činitelé králových výnosů apod.) a někteří 

naopak vzdálenější (lidé, kteří krále znají jenom zprostředkovaně, nemající žádné 

pravomoci králem udělené apod.). 

Je-li Boží království místem, kde vládne Ježíšův Otec, logicky si učedníci 

                                                 
91 Trilling, 106 
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mohou přát, že si v něm jako Ježíšovi posluchači na rozdíl od svého pozemského 

postavení polepší. 

Otázka po velikosti v Božím království může také vyjadřovat nejen otázku po 

srovnání s ostatními lidmi, ale i srovnání mezi učedníky. V předchozí kapitole 

vezme Ježíš tři ze svých učedníků Petra, Jakuba a Jana na vysokou horu. Ti jsou 

pak svědci Ježíšova proměnění a jeho rozmluvy s Mojžíšem a Elijášem. To mohli 

ostatní učedníci vnímat jako známku upřednostnění oněch tří. Otázka po tom, jak 

to tedy vlastně je a jak to bude se nabízí.92  

Ještě blíže k našemu textu je text o chrámové dani. Ve stejný čas, kdy byla řeč 

o chrámové dani se přichází otázka po hierarchii v království božím. Jestliže Bůh 

ve svém království nevybírá daně – v čem ještě se liší? I tento text může objasnit 

otázku po hierarchii v Božím království.93  

 

Historie výkladu 

 

O tom, že je zde návaznost na předchozí příběh o chrámové dani se vykladači 

vesměs shodují94- jednak je tu spojitost tematická, jednak gramatická – spojka 

ἄρα. Jeroným a Jan Zlatoústý z této návaznosti vyvozují, že mohli učedníci chápat 

samotného Petra jako toho upřednostněného.95  

Jan Zlatoústý jde ještě dál a ve svém kázání na Matoušovo evangelium 

spojuje otázku po velikosti v království nebeském  s předáním klíčů od církve 

Petrovi.96 To zastává na přelomu 19. a 20. století např. Gray.97 Tyto výklady 

operují s žárlivostí učedníků. Otázka tedy podle nich vyvěrá ze soužení, které jim 

přivedla žárlivost na Petra. Když byli upřednostněni tři z učedníků, ještě se 

nezabývali tím, že by byl mezi učedníky zas takový rozdíl. Když se ale dostalo 

takové pozornosti pouze jednomu z nich, začali se ptát sami sebe a nakonec i 

Ježíše: „Je Petr větší než my?" 

Shoda mezi vykladači také panuje v pohoršení nad otázkou učedníků. 

Návazností na předchozí oddíly Matoušova evangelia sice teologové otázku 

vysvětlují, poskytují ji jakési psychologické „alibi“, nicméně žádný z komentářů, 
                                                 

92 Plummer, 248 
93 Mrázek, výklad k danému verši – podobně i dále 
94 tak např. Robertson, 101 
95 Jeroným a Jan Zlatoústý in: Simonetti 67; dále Plummer, 248 
96 Simonetti, 67 
97 Gray, výklad k danému oddílu – podobně i dále 
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které jsme zkoumali ji nelegitimizují. Calvin se například podivuje na tím, jak 

brzo učedníci zapomněli na Ježíšovu předpověď utrpení.98  

Smýšlení učedníků je necitlivé.99 Ježíš dopřává na cestě učedníkům klid, aby 

mohli zpracovat vše, co jim bylo řečeno (předpověď utrpení); oni ale čas využijí k 

rozmýšlení přízemních věcí.100  

Jak jiné však bylo smýšlení Ježíšovo. Nepatřičnost otázky učedníků vytváří 

kontrast ke smýšlení Ježíše. Zatímco učedníci snili o postech v přibližujícím se 

království, Ježíš přemítal o svém nastávajícím údělu.101 

V jednom z komentářů jsou paradoxně učedníci díky své lehkomyslnosti 

označováni za děti; a to ještě dříve a v jiném smyslu, než jak v dalších verších 

mluví o dítěti Ježíš. Učedníci již jsou jako děti, rychle totiž zapomenou na 

nepříjemnou událost a v klidu si hrají.102 Jestliže v Ježíšově přirovnání je být jako 

dítě něco žádoucího, tento komentář užívá příměru k dětem v opačném smyslu. 

Také Augustin poukazuje na nezralost učedníků. To, že se Ježíše ptají na 

velikost v nebeském království jenom dokazuje, že jsou ještě v moci Zákona. 

Stejně jako farizeové, kteří konají dobré skutky na odiv druhým a kteří usilují o 

pozemské pocty, stejně tak učedníci svým dotazem projevují pozůstatky starého 

kvasu.103   

Otázka sama je tedy nepatřičná, již v předchozích kapitolách přece Matouš 

vypráví o požadavcích pokory. Ti, kteří chtějí být dobrými následovníky, mají být 

skromní, nevystavovat své činy na odiv- a tím si získávat pozemské pocty.104   

Ona otázka usvědčila učedníky, že nejsou hotovi přijmout nebeské království.105 

Prokázali, že jsou napořád plni pozemských očekávání, že samotné nebeské 

království dosud chápou ve světském smyslu.106 Tak i dle Jana Zlatoústého Ježíš 

díky otázce rozpoznává, že mysl učedníků není namířena do budoucnosti, jako na 

současný stav mezi dvanácti.107  

Kromě těchto harmonických výkladů je k předložení i názor, že otázku 

                                                 
98 Calvin, 281 
99 Maclaren, 250 
100 Jamieson, 2894  
101 Jamieson, 2894 
102 Bruce, 39 
103 Augustin, 1130 
104 Mt 6,1-8 
105 Maclaren, 251 
106 Ryle, výklad k danému verši – podobně i dále 
107 Zlatoústý, 623 
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pokládá sám Petr. Právě vzhledem k předchozím událostem mohl získat pocit 

vícecennosti a rád by proto získal od Ježíše potvrzení, že je oprávněný.108 

 

5.5.b Odpověď – dítě – změna smýšlení  

 

Větší zájem než o otázku učedníků mají vykladači o to, co znamená Ježíšova 

odpověď. Snaha o to rozklíčovat symboliku přivolání dítěte vedla teology k 

rozličným návrhům, co může představovat dítě, v čem je jiné než dospělý člověk a 

jak se tedy jako dospělý mohou připodobnit dítěti.  

Ulrich Luz podrobně ukazuje, jak vykladači v průběhu staletí obratně vkládali 

do výkladů textu své představy o ideálním dítěti.109A dodává, že Matouš sám si 

děti rozhodně neidealizoval, jak se můžeme přesvědčit v Mt 11,16-19.110 Nicméně 

výzva k tomu být jako děti stále svádí k  přemýšlení o tom, čím jsou děti jiné než 

učedníci. Proč Ježíš zavolal dítě a ne například nějakého vzorného učedníka? 

Matouš sám o tom, jaké má být dítě, kterému se mají učedníci podobat, říká 

jediné – je třeba, abyste se „ponížili“ jako děti.111 Jak je to ale uskutečnitelné?  

 

Historie výkladu 

 

V průběhu dějin se výklady zaměřovaly zejména na rozdílnost duševní. V čem 

je dítě jiné (a vesměs lepší) než dospělí. Ježíš říká: Buďte jako děti. Co to tedy 

znamená? Výklady jsou plné  ctnostných vyjádření o dětech.  

Podle vykladačů jsou děti nevinné112 a pokorné.113 Tím, že Ježíš zavolal dítě mezi 

učedníky, vyzdvihl důležitost pokory.  

Děti jsou také prosté, poslušné114, neškodné115, skromné116, poctivé117 a 

nesobecké118. 

Maclaren ve svém komentáři stejně jako později Luz upozorňuje, že tyto 

                                                 
108 Robertson, 101 
109 Luz, výklad k danému oddílu- podobně i dále 
110 Mrázek 
111 Schweizer, 361 
112 Např. Fenelon, 12 
113 Calvin, 283 
114 Luz 
115 Manton, The Works, 20.díl, 445 
116 tak Olshaussen dle Luze 
117 Young, 40 
118 Johnson, 131 
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výklady jsou determinované idealizací dětství, nicméně i on vzápětí pracuje se 

samozřejmostí s tím, že jsou děti jednoduché a skromné.119 

Ježíšova odpověď byla názorná, běžná v orientálním školství.120 Pro tuto 

názornost spojuje Paley náš text s příběhem v Janově evangeliu o omývání nohou. 

I tam Ježíš vyučuje příkladem.121 

Každopádně působila odpověď velmi silně. Svou odpovědí Ježíš potvrdil, jak 

naprosto rozdílné je smýšlení v rámci království nebeského oproti představám 

pozemským.122 Druhá část odpovědi, tedy samotná slova Ježíšova, vyzývá k tomu 

být jako dítě. Pro vstup do nebeského království je třeba změna smýšlení, 

obrácení.123   

Dobrému učedníku nenáleží, aby usiloval o vysoké společenské postavení. Jak 

říká Jeroným, Ježíš sám, jako ono dítě, nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby 

sloužil.124 Ježíš dle Jeronýma prokázal ve svém životě na zemi mnoho příkladů 

ponížení. Omýval učedníkům nohy, byl políben zrádcem Jidášem, po svém 

vzkříšení se poprvé ukázal chudé ženě.125 To přibližuje, co má Ježíš sám na mysli, 

když učedníkům říká, aby se ponížili. Poníženost a pokora je opakem pýchy.   

Pyšní jsou ti, co usilují o vysoké postavení, o pozemské pocty. V Matoušově 

evangeliu je dle Jeronýma odsouzena pýcha Farizeů, naopak ti, co jsou v očích 

společnosti nevážení, opovrhovaní, k takovým se Ježíš obrací.126 O nich také 

mluví Ježíš ve svých blahoslavenstvích, proto nám mohou být nápomocna ve 

snaze najít nápovědu k obrácení.127 V blahoslavenstvích Ježíš vyjmenovává mimo 

jiné i ony vlastnosti, které teologové připisují v naší otázce dětské přirozenosti. 

Častou ctností spojovanou s dětmi je již zmíněná pokora. Otázkou pokory se 

zabývá například Origenés. Dítě mezi učedníky je pro něj ještě navíc symbolem 

Ducha Svatého.128 

Hilarius z Poitiers chápe obraz dítěte jako výzvu k prostotě. Děti následují své 

otce, milují matky, nepřejí bližním nic zlého, nezajímají se o bohatství, nejsou 

                                                 
119 Maclaren, 251 
120 Johnson, 131  
121 Paley, 179 
122 Neander, 433 
123 Hodge, 43 
124 Jeroným dle Simonetti,67 – podobně i dále 
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126 Jeroným  
127 Bushnell, 182 
128 Simonetti, 67 
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pyšné, nelžou a neumí nenávidět.129 Pokoru dokonce Wuttke považuje za ryze 

křesťanskou ctnost, která byla tehdejšímu řeckému etickému myšlení neznámá.130 

Výrazný morální nádech má i výklad Phania. Skrze svůj svatý život se 

musíme stát nevinnými jako děti, prosti hříchu. Podle něj dítě neumí setrvat v 

rozhořčení, ve vzteku. Neumí oplatit zlo zlým, necizoloží ani nevraždí. Nekrade, 

nehádá se s ostatními, zkrátka nedělá nic hříšného.131 

V otázce obrácení jsou nároky vykladačů často radikální. Stát se dětmi – to 

může dle některých znamenat vzdát se dokonce vlastní vůle i rozumu, všech vášní 

a všeho pachtění.132 

Proti tomuto apelu ale upozorňují jiní na slova apoštola Pavla v listu do 

Korintu133 „Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako 

nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí."134 To stojí proti takovému obrácení, které 

by rezignovalo na rozum.  

Mírnější výklady, tedy takové, které děti si děti příliš neidealizují,  poukazují 

na dětskou schopnost učit se novým věcem135, na to, že nehledí na společenské 

postavení136 a že jejich výhoda tkví v tom, že vlastně ještě nevědí, jak to ve světě 

chodí.137 

Jako dítě, které zrovna přišlo na svět, mají i učedníci být otevření k novosti 

toho, co přináší nebeské království.  

Texty o dětech a znovuzrození bývají často spojovány s křtem – Manton 

spojuje náš text s Večeří Páně. Onu novost znovuzrození, novost, kterou zažívají 

děti každý den, si při Večeři Páně máme zpřítomňovat.138 

Obrácení přináší svobodu.139 Dítě krále je bez problémů a otázek po 

patřičnosti  schopno hrát si i s žebrákem.140 

Děti sami se neponižují, jsou malé přirozeně. Ponížení, změnu smýšlení – to 

je třeba možné vykládat, s přihlédnutím k paralelní výpovědi u Marka, jako 

                                                 
129 Simonetti, 68 
130 Wuttke, 236 
131 Simonetti, 68 
132 Bushnell, 183 
133 1 Kor 14, 20 
134 Tak např. Calvin, 282,; Manton, The Works, 20. díl, 445 a další 
135 Johnson, 131 
136 Bruce, 162 
137 Luther, 203 
138 Manton, The Works, 3. díl, 165 
139 Jamieson, 2895 
140 Bruce, 162 
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nastavení sebe sama k službě druhým.141 

Dítě, ať už má či nemá kýžené ideální vlastnosti, si svůj stav nijak 

nezasloužilo. Koná-li a smýšlí-li obdivuhodně, koná tak a smýšlí nevědomě. 

Požadavek obrácení pak vyzývá učedníky, aby to, co děti konají přirozeně, konali 

vědomě.  

Snaha po pochopení Ježíšovy odpovědi může být usnadněna přihlédnutím k 

jeho působení. On sám svým příkladem ukazuje, co je žádoucí. Ježíšovi  nejde o 

sebe-upřednostnění, ani o jiný užitek, který by měl čistě pro sebe. Jde mu o slávu 

Krále Otce a o dobro člověka.142   

Na závěr této podkapitoly se ještě zastavíme u výkladu, který osvětluje 

totožnost konkrétního dítěte v Matoušově vyprávění. Výklad A. T. Robertsona 

považuje dítě, které přivolal Ježíš, za Petrovo dítě. Usuzuje to z toho, že událost se 

odehrála zřejmě v Petrově domě. Zároveň ještě popírá legendu, která pramení v 9. 

století, že ono dítě mohl být Ignác.143 

 

5.5.c  Přijímání dětí – maličkých 

 

Druhá část odpovědi se nachází v pátém verši jako výzva k přijetí dítěte. V 

dalších verších Ježíš mluví o „těch maličkých“, je tedy možné začít chápat obraz 

dítěte, jak mnozí teologové navrhují, jako obraz všech maličkých ve společenském 

smyslu.  

Zde Ježíš obrací pozornost od zahledění učedníků do sebe samých. Učedníci 

se ptají: „Co my?“ Ježíš ale odpovídá, že záleží i na ostatních. Je třeba si dětí 

všímat, nebýt natolik zaneprázdněný sebou a svým postavením ve společnosti. 

Tak jako věřící vřele vítá Krista, jakou by k němu choval úctu, takovou má 

prokazovat dětem, všem, kdo potřebují přátelství.144 Děti jsou bezbranné a jsou 

odkázané na pomoc dospělých.  

Je možno vykládat jako výzvu k otevřenosti církve jak k dětem, tak ke všem 

„maličkým“.  

V předchozím oddílu nám šlo o to, jakými mají učedníci být. Tento oddíl 

sleduje, jak se vyvíjel výklad textu ve smyslu, jak se zaměřit na ostatní – jak 
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přijímat ty, kteří následují Kristova příkladu.  

 

Historie výkladu 

 

Pozornost k pátému verši nebyla v dějinách výkladu tak hojná, nicméně 

několik poznámek umožňuje. Jednak se dále rozvíjí, co ono dítě v Ježíšově 

odpovědi a ony děti, kterými máme nejen být, ale i je přijímat, znamenají.  

Vynecháváme komentáře, které pouze opakují výklad Ježíšovy pobídky k 

obrácení a totéž, co vyložili jako kýženou změnu a to pak jenom aplikují na 

příjímání druhých. Nestačí se pouze změnit, ale i přijímat takové, jakými sami 

máme být. Umět přijímat druhé, to také patří k odměně v nebeském království.145 

Změny, které učinil evangelista Matouš oproti Markově předloze indikují, že 

ony děti, oni maličcí znázorňují křesťany.146 To říká i Maclaren, a to vzhledem k 6. 

verši, kde Ježíš dodává „který věří ve mě“.147 

Obecněji pak lze děti a maličké chápat symbolicky. Jako všechny ty, kteří se v 

životě nechávají vést skromností a pokorou.148 Kristus sám si všímá všech, kdo 

jinak trpí opovržením a nedostatkem úcty.149 

Požadavek přijímat „takové“, je tedy vykládán i přeneseně. Maličcí 

reprezentují všechny na okraji společenského zájmu, nemocné, slabé, potřebné 

atd.150 

 

Shrnutí:  

 

Největší pozornost při výkladu oddílu Mt 18,1-5 se dostává verši třetímu a 

čtvrtému. Většinou je Ježíšova pobídka ke změně chápána morálně. Zejména 

starší výklady se v morálním výkladu vyčerpávají. Děti nejsou hříšné. To, co je 

nežádoucí, přichází s věkem a s přibývajícími zkušenostmi se světem.  

Učedníci jsou zde jako ti, kteří z ideálu vyrostli a Ježíš ten, který se je snaží k 

dětskému ideálu přivést nazpět.  

Výzva k přijímání dětí je pak rozšířena o přijímání všech, kteří jsou maličcí.
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6. Mt 19,13-15 

 

6.1. Vlastní překlad 

 
13 Tehdy mu přinášeli děti, 

aby na ně kladl ruce a modlil se 

a učedníci je kárali. 

 
14 Ježíš však řekl. 

„Nechte děti a dovolte jim ke mě přicházet, 

vždyť takoví jsou v království nebes“ 

 
15 a kladl na ně ruce 

a odešel odtamtud. 

 

6.2. Kontext 

 

Začátkem 19. kapitoly se Ježíš přesouvá z Galileje za Jordán. V předchozí 

kapitole Ježíš vykládal učedníkům hlouběji o vztazích uvnitř církve, mezi bratry. 

V 19. kapitole přichází na řadu otázka rodiny – manželství. Tentokrát se ale ptají 

farizeové. Je možné propustit manželku z jakékoli příčiny? Ježíš odpovídá 

radikálně. Není možné propustit ženu mimo případ nevěry. Kdo tak učiní, sám ji 

vrhá do cizoložství. Kdo se ožení s jinou ženou poté, co bezdůvodně propustí svou 

ženu, dopouští se sám cizoložství. Ježíš odmítá praxi rozlukového lístku, jak ji 

ustanovil Mojžíš151 a pokládá ji za ústupek, který už není možné držet.  

Učedníci pokládají tento požadavek za příliš tvrdý. Pokládají tedy otázku, 

která zní takto: „Není lepší se tedy neženit?“ Ježíš odpovídá nejednoznačně, 

neutvrdí učedníky v jejich rezignaci na manželství. Je-li někdo z různých důvodů 

nezpůsobilý k manželství, nemusí se ženit. Dokonce Ježíš uvádí příklad těch, kteří 

se zřekli manželství pro Království nebeské.  

Náš text je jakýmsi protipólem těchto debat. Nebýt v manželství jistě není pro 

                                                 
151  Dt 24,1n „Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní 

shledal   něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. 
Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže.” 
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každého, máme-li přinášet k Ježíši nemluvňata, děti, předpokládá se, že Ježíš 

počítá s tím, že manželství přetrvá.  

Po našem textu je ve zbytku kapitoly Matoušem nejprve zaznamenána 

rozmluva Ježíše s bohatým mladíkem. V ní se tematizuje království nebeské a 

majetek. A o majetku se mluví i dále. Ti, kteří pro Boží království opustí 

pozemské statky, ti mají svou odměnu v království nebeském.  

  

6.3. Látka Mt 19,13-15 v synoptických evangeliích 

 

6.3.a Marek 

 

U Marka je tato látka v 10. kapitole. Mk 10,13-15.152 Matouš pozměnil pořadí 

Markovo. Verš 10,15 použil ve své 18. kapitole 3. verši, zde ho už vynechává. Opět 

zmírňuje Marka, když vynechává, že byl Ježíš pobouřen, když učedníci bránili 

těm, kteří děti přinášeli.  

U Matouše je důvod přinášení dětí ten, aby na ně kladl ruce. U Marka je 

důvod méně konkrétní. Ti, kteří děti přinášejí, tak činí, aby se jich dotkl. 

V Českém ekumenickém překladu je v textu samotném použit u Marka 

termín vzkládal na ně ruce u Matouše je jako první varianta vybrán obrat požehnal 

jim ačkoli je v řeckém originálu také  ἐπιθεὶς  τὰς χεῖρας αὐτοῖς, tedy doslova 

kladl na ně ruce. U Marka je pouze jiný slovesný čas, význam je tentýž.  

 

6.3.b Lukáš 

 

Evangelista Lukáš zařazuje látku do 18. kapitoly. Narozdíl od Marka a 

Matouše nenavazuje text na rozmluvu o manželství, nýbrž následuje po 

podobenství o soudci a vdově a příběh o farizeovi a celníkovi. Oba texty jsou 

tématicky velmi podobné Mt 18,1-5, tedy slabí a v očích světa nevýznamní jedinci 

mají u Ježíše zastání. „Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 

ponižuje, bude povýšen.“153 

                                                 
152 „Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali.  

  Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 
takovým patří království Boží. „Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do 
něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 

153 Lk 18,14 
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 Stejně jako u Marka nacházíme u Lukáše markantní rozdíly tyto: Lukáš shodně s 

Markem užívá slovesa ἅπτω (dotýkat se) oproti Matoušově ἐπιτίθηµι τὰς χεῖρας 

(klást ruce). Dále pak verš Lk 18,17 je  stejně jako v původnější Markovi také 

přiřazen k tomuto textu, nikoli k výzvě o ponížení. 

 

6.4. Vlastní výklad 

 

V čem je tento text podobný tomu v 18. kapitole? V obou jde o království 

nebeské, v obou hrají roli děti. Na první pohled je pak rozdíl v tom, že v 18. 

kapitole dítě Ježíš přivolal. Zde jsou děti přinášeny. Matouš variuje téma a přidává 

motiv, že nejen ti, které si Ježíš sám povolá, mohou přijmout boží království. I  ti, 

kteří jsou k němu přivedeni, Ježíš přijímá. Děti jsou obrazem nebeských občanů, 

ať už povolány nebo přinášeny. 

Učedníci nejednou slyšeli od Ježíše, že tu není jen pro ně. Dokonce vyslechli 

pobídku, že oni sami mají být jako děti a ponížit se. Teď ale brání dětem, resp. 

těm, kteří je přinášejí, aby tak činili dál.  

Řecký výraz παιδίον je zde stejný, jako v textu o dětech z osmnácté kapitoly. 

Mělo by se jednat o dítě do dvanácti let.154 Nicméně fakt, že děti byly nošeny, 

napovídá, že děti byly opravdu ještě neschopné samostatného pohybu, tedy velmi 

malé, ještě nemluvňata.  

Učedníci znali Ježíšova slova o tom, že je třeba se ponížit jako děti, zřejmě je 

ale jako teologové v průběhu dějin vykládali pouze obrazně.  

Učedníci jsou lační po instrukcích, po výkladech Ježíšova učení. Cokoli je 

vytrhne z naslouchání a zdokonalování, považují za rušivý element. Proto Ježíš 

musí znovu připomenout – zadržte, vždyť takovým patří království nebeské. Ne 

těm, kteří budou nejzběhlejší v církevních naukách, ne těm nejváženějším a 

nejmoudřejším. V tomto ohledu se zdá být případné, že evangelista Lukáš tento 

text zařadil za text o chlubivém farizeovi, který pohrdl hříšným celníkem. Farizeus 

byl jistě mnohem vzdělanější a v otázkách správné náboženskosti by předčil 

leckoho. Proto Ježíš opět připomíná - o to ale v mém království, v království mého 

Otce nejde.  

 

                                                 
154 Harrington, 292 
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6.5. Možné tematické okruhy výkladu 

 

a) Děti a království nebeské 

 

Z tohoto textu se lze poučit jednak o tom, že děti jsou vítané, Ježíšem 

přijímané, ale také se nám otevírá další aspekt nebeského království. Ježíš 

připisuje dětem důležitost, jakou učedníci i tehdejší společnost dětem upírala. Do 

nebeského království zkrátka děti patří. Co vypovídá náš text o povaze nebeského 

království? Jak chápat to, že Ježíš upřednostnil žehnání dětem před vlastním 

vyučováním? 

 

b) Děti a požehnání  

 

Ježíš dětem přede všemi přítomnými požehnal. Požehnání je rituální konání, 

které má význam jak pro ty, jež požehnání přijmou, tak pro ostatní. Jestliže jsou 

děti prostě přineseny a stačí to k tomu, aby jim Ježíš požehnal, nabízí se otázka 

Jaké jsou podmínky k přijetí Ježíšova požehnání? Je vůbec nějaký nárok? 

 

c) Bránění v přijetí evangelia 

 

Učedníci přijímají Ježíšova slova a vyučování mimo jiné proto, aby je dál 

mohli předávat. Nyní ale nastává dilema. Jsou důležitější slova nebo činy? Je 

legitimní třeba i zabránit nehodnému v kontaktu s Ježíšem jen proto, aby 

vyučování nebylo přerušeno? Šlo jen o bránění k přístupu k Ježíši? Nebo i bránění 

k přístupu do Božího království? 

 

6.5.a Děti a království nebeské  

 

Ježíš dětem požehná. Ježíš žehná těm, kterým by učedníci nevěnovali 

pozornost. Ježíšův zájem o ty na okraji společnosti je pobuřující, ale v Matoušově 

evangeliu stále přítomný.  
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Historie výkladu 

 

Kdo tedy patří do království nebeského? V textu z 18. kapitoly jsme se dočetli, 

že ti, kdo jsou jako děti. V dětech můžeme nalézt něco z božího království. Dítě 

nemá žádný společenský status ve světě, proto je dobrým symbolem učedníka, 

který vstoupí do nebeského království.155 

Tento text doplňuje, že nejen ti, kdo jsou jako děti, ale i děti skutečné.156  

Předchozí verše mohou být vykládány jako znevážení rodiny – Ježíš ale nechce, 

aby byl špatně pochopen, jeho záměr je jiný, chce naopak dětem požehnat.157  

Učedníci opět projevili, že stále nerozumí tomu, jak je království nebeské jiné 

než s jakými se setkávají na zemi. Považují děti v tu chvíli za narušení společného 

učení a uzdravování. 

Jestliže Ježíš dětem věnuje pozornost, máme ji tedy prokazovat i my. Některé 

výklady  tento požadavek reflektují, „kážou dobrý vztah k dětem“. Text nás 

nabádá k výuce dětí dle Ježíšova příkladu. Zasít semeno učení v raném věku se 

vyplatí.158 Tento obrat je zvláště signifikantní s přihlédnutím k slovům Ježíše o 

zasetí slov o nebeském království. Kromě výchovy dětí ke křesťanství v rodině je 

také důležitá účast dětí v církevním životě. „Šťastný je sbor, ve kterém jsou děti 

stejně ceněny jako senioři.“159 

 Děti jsou dále v duchu výkladů začátku 18. kapitoly reprezentují otevřenost, 

víru a prostotu, s kterou do Božího království můžeme vstupovat.160 Ježíš na 

dětech vyzdvihuje jejich nevinnost. Díky své učenlivosti, poslušnosti a pokoře 

jsou zvláště vítaní v Božím království.161  

Bernard z Clairvoix píše v jednom ze svých dopisů, že děti nemají být otroky 

svých opatrovníků. Stejně jako dospělí i ony patří Bohu.162 

Mimo doslovné chápání dětí je výklad Hilaria z Poitiers, který obraz dětí 

vykládal jako předobraz věřících nežidovského původu.163 Děti, aniž by si toho 

byly vědomy, také potřebují Boží milost. Tak i všichni, kdo si toto neuvědomují, 

                                                 
155 Felton, 312 
156 Mrázek 
157 Bruce, 203 
158 Ryle 
159 Ryle 
160 Felton, tamtéž 
161 Fenelon, 12 
162 Bernard z Clairvoix, 121 
163 Simonetti 
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jsou zahrnuti pod symbolický obraz přinášených dětí, kterým Ježíš žehná a dává 

jim účast na království nebeském.164 

O povaze nebeského království se lze dočíst, že je neviditelné, duchovní 

povahy. Patří těm, kdo mají otevřené srdce.165 Království Boží patří dětem a všem, 

kteří se jim podobají.166 

Kromě pozitivních vyjádření o tom, kdo a jaké kvality patří do nebeského 

království, se někteří vyjadřují i negativně. Výčet věcí, co do nebeského království 

je ale v podstatě roven opaku toho, co je žádoucí. Nepatřičné je cizoložství, 

modloslužebnictví, nenávist, zášť, vraždění, opilství atd.167  

 

6.5.b Děti a požehnání  

 

Kromě toho, že se za Ježíšem táhly zástupy těch, kteří ať už ze zvědavosti či 

touhy po lepším životě chtěly slyšet jeho slovo, být uzdraveni nebo se k němu 

připojit, se tedy dozvídáme, že k němu přinášeli děti. A to ne bezdůvodně, protože 

by se o ně nikdo zatím nemohl postarat, ale aby na ně vložil ruce. To je 

náboženský úkon, vybízí tedy k výkladům v otázkách požehnání dětem a křtu.  

Křest křesťanský je ale založen až na velikonočních událostech, je tedy 

neprokazatelné, že by Ježíš slovy nebraňte měl na mysli nám dnes známý (ze 

Skutků apoštolských) a v křesťanských církvích praktikovaný křest ve jméno 

Krista.168 Přesto, i ve Skutcích apoštolských není praxe vkládání rukou a křtu 

neodlučně spojena.169 Vložení rukou, jako požehnání se může opakovat, není 

přímo na křest vázané.  

 

Historie výkladu 

 

Jako první se nabízí otázka, proč lidé děti k Ježíšovi přinášeli. To lze vysvětlit 

třeba tak, že text následuje hned po slovech o manželství. Děti jsou s manželstvím 

spojeny, vycházejí z požehnaného svazku, mají být tedy také požehnány.170  

                                                 
164 Calvin, 332  
165 Manton, The Works, 20. díl, 445  
166 Calvin, 332 
167 Hodge, 43 
168 Roskovec, Jan. Problém křtu:,TREX 4/1998 
169 Sk 13, 3„A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.” 
170 Felton, 312 
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Kromě tohoto důvodu, tzv. Pseudo-Chrystosomos dle Tomáše Akvinského přičítá 

přinášení dětí význam tento: jestliže Ježíš mluvil o počestnosti, jsou děti tím 

nejlepším příkladem.171 

Samotný akt vkládání rukou je pak chápán různě. Třeba jako možná ochrana 

proti démonům. Jestliže Ježíš činil tak mocné divy a měl moc vyhánět démony, 

jeho dotek je ochranou.172  

Verše o přijímání dětí jsou dle Calvina dobrým argumentem proti 

novokřtěncům. Ti odmítají křest dětí právě proto, že děti nejsou schopné pochopit 

to, co se se křtem pojí. Děti jsou Duchem Svatým občerstveny a patří jim vše, co 

ke křtu patří, jako dospělým.173 Tak i Heidelbergský katechismus říká, že děti mají 

být křtěny a jako oporu využívá právě verš 14. z 19. kapitoly. Vykoupení hříchů a 

Duch Svatý je dětem zaslíben stejně jako dospělým.174 

Vložení rukou odkazuje na církevní praxi požehnání a posléze i křtu. Luz, 

který se otázkou křtu zabývá velmi podrobně, považuje Mt 19,14 za historicky 

hlavní exegetický argument pro křest dětí.175 Vzhledem k tomu, že Nový zákon 

nikde explicitně neříká, zda křtít či nekřtít malé děti176, je tento text oporou těm, 

kdo se křtu nemluvňat zastávají.  

Matouš z události Ježíšova doteku činí formální obřad. Narozdíl od Marka a 

Lukáše, kteří mluví o „dotknutí“, užívá výraz „vkládal ruce“.177 Přesto je souvislost 

s křtem na Matoušově úrovni dost nepravděpodobná. 

Proti tomu, že by Matouš měl na mysli křestní praxi jsou kromě výše 

vypsaných argumentů (zde i v úvodní kapitole) i další teologové. Shodují se v tom, 

že Matouš nemluví o křtu, ale o požehnání.178 

Vkládání rukou byl starověký dobře známý rituál. Žehnání dětem u 

příležitosti jejich prvních narozenin byl židovský zvyk. Děti byly přinášeny do 

synagog, aby jim rabín požehnal.179 V novozákonní době bylo zvykem žehnat 

starším dětem. 

Vzhledem k tomu, že text sám otázku křtu dětí nezodpovídá Luz tvrdí, že se v 

                                                 
171 Pseudo-Chrystosomos dle Akvinského, 558 
172 Origénes dle Akvinského, 558 
173 Calvin, 333 
174 Heidelbergský katechismus, článek 74; Brannan, 111 
175 Luz 
176 Mrázek, Jiří. Křest dětí z pohledu Nového zákona. TREF 1/1996, s. 10-25 
177 Harrington, 302 
178  Např. Gill, 345 
179 Johnson, 137 



 52 

průběhu dějin nejprve vytvořily různé dogmatické konstrukce podporující křest 

dětí, které pak náš text měl až potvrdit až zpětně.180 

  

6.5.c Bránění v přijetí evangelia 

  

Motiv bránění, uzurpování evangelia jen pro sebe je v Novém zákoně častý. 

To Ježíš odmítá - nebraňte, nebraňte těm, které vy nepovažujete za hodné mé 

přítomnosti. Sami si nevymýšlejte, na čem záleží dle vašich měřítek. Učte se ta má. 

Takovým, u kterých by vás to nenapadlo, patří království nebeské.  

Náboženství v době Ježíšově bylo zejména záležitostí dospělých mužů, děti a 

ženy nebyly brány rovnocenně s muži.181 Ježíš na toto společenské ovzduší 

reaguje nejednou odmítavě. Tím, že si všímá žen i dětí, narušuje tehdejší 

společenské pořádky.  

 

Historie výkladu 

  

Ne všechny výklady vnímají ale ono bránění za negativní. Například Epifanés 

Latinský říká, že učedníci nebránili dětem proto, že by byly Pána nehodné, ale 

protože nechtěli Pána unavit, dav byl velký a nechtěli ho otravovat.182 

Nebo také učedníci bránili těm, co přinášeli děti, protože předpokládali, že to, co 

učí Ježíš, není dětem srozumitelné. Děti podle učedníků nebyly Ježíšových slov 

hodny. To ale Ježíš svým konáním odmítá.183 

Učedníci evidentně zatím nezměnili své smýšlení. Jejich důstojnost jim 

nedovolila přijmout Ježíšova slova o dětech. Účast dětí v Ježíšově přítomnosti se s 

jejich důstojností nesnesla.184 

Bránit lze i jinak než činem nebo slovem. Vyloučit někoho z dosahu evangelia 

lze i špatným příkladem.185 

Apollinaris ukazuje jiný pohled na bránění. To, že učedníci brání, není to 

hlavní. To, že my lidé ostatním bráníme, není ústřední. Důležité je to, co brání 

nám v nás samých. Nebrání nám nedostatek moudrosti, ale jenom naše 
                                                 

180 Luz 
181 dle Trilling, s. 139 
182 Simonetti, 67 
183 Jamieson, 3023 
184 Manton, výklad k danému oddílu 
185 Johnson, 137 
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zkaženost.186 

 

Shrnutí: 

 

Učedníci zapomněli na Ježíšova slova o dětech z předchozí kapitoly. Je pro ně 

důležitější nerušeně poslouchat Ježíšovo učení. To, co Ježíš káže je ale v rozporu s 

reakcí učedníků. Učedníci prokázali, že ještě nerozumí tomu, o co Ježíšovi jde. 

Všichni, včetně dětí, patří Bohu. Není možné ani žádoucí komukoli bránit. 

Ježíš neprovokuje pouze učedníky, ale i žebříček hodnot a důležitostí. Na 

prvním místě je otevřenost, ne ochrana posvátného učení či elitní skupina kolem 

Ježíše. Otevřenost těm, kteří se nezdají být vhodní z hlediska společnosti. I takové 

Ježíš přijímá.  

Vykladači opět vyzdvihují ctnostné vlastnosti dětí. Kromě idealizujícího 

pohledu je ve výkladech přítomný i reálný pohled. Jde o skutečné děti. I ony patří 

do společenství kolem Krista. Do třetice je výklad přenesený a to na věřící 

nežidovského původu. Pracuje s otevřeností Ježíšova příkladu a nachází v ní širší 

význam.  

Významný motiv výkladů je otázka křtu nemluvňat. Ačkoli se nám zdá, že v 

textu nemá jasnou oporu, přesto byl v dějinách náš text využíván jako jeho 

významná podpora.  

                                                 
186 Simonetti 
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7. Závěr:  

 

Oba texty, kterými jsme se zabývaly, jsou součástí výkladu Ježíšova pojetí 

Božího království. Navzdory postavení dětí v novozákonní době, Ježíš jim v tomto 

království přiznává místo. A ono místo není nevýznamné, naopak, v prvním z 

našich textů dokonce dává dítě učedníkům za příklad. To vedlo vykladače v 

různých dobách k otázkám: „V čem máme být jako děti?” „Co to znamená být 

dítětem?” 

Nejhojněji se historií výkladů táhne linie idealizující. Dítě je nezkažené, má 

čisté myšlenky a nevinné srdce. Vše, co člověka kazí, získává až se životními 

zkušenostmi. Nabývá znalostí toho, jak společnost funguje a přebírá její 

pokřivenost. Boží společnost funguje jinak, proto je dobré zapomenout na 

principy světské.  

Fungování království nebeského je principiálně jiné, než fungování  

společnosti lidské. Ježíš paradoxně oslovuje často právě ty, kteří by se do představ 

vykladačů  o ideálním dítěti nevešli.  

V celku Matoušova evangelia a vůbec v učení Ježíšově, jak je zaznamenali 

všichni čtyři evangelisti, je patrný zájem o slabé, společností neuznávané jedince. 

Ježíš oslovuje všechny trpící ve svých blahoslavenstvích a i jindy se s lidmi na 

okraji společnosti neštítí mluvit, dává jim novou naději a pocit, že jejich život má 

smysl.  

Paralela mezi dítětem a slabým je jistě na místě. I tento motiv je ve vkladech 

patrný.  Dítě opravdu neoplývá silou ani mocí dospělých. Je menší, slabší a nemá 

vliv na dění ve společnosti.   

Jestliže se učedníci ptali po velikosti v Božím království, snad sami sebe chtěli 

vidět na vyšších místech. Otázka učedníků je teology také hojně probírána. 

Ve většině námi zkoumaných výkladů je otázka chápána jako projev nechápavosti 

učedníků. Ještě dobře neporozuměli tomu, co jim Ježíš už nějaký čas vykládá. 

Nebýt ale této nechápavosti, nečetli bychom my, ani vykladači před námi verše 

Matoušovy 18. kapitoly. Otázka vyživuje půdu pro poznání.  Navozuje situaci, kdy 

může Ježíš názorně vyučovat. Vyložit další ze střípků mozaiky Božího království. 

Učedníci chtějí vědět, kdo bude v království Božím největší. Otázka navazuje 

na předchozí události, vykladači rozprostírají tyto možnosti. Buď se ptají všichni 

učedníci, nebo pouze Jakub a Jan Zebedeovy se Šimonem Petrem a nebo Šimon 
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Petr sám.  

Ve většině výkladů je otázka nehledě na to, kdo se ptá vnímána jako otázka 

předpokládající: „Ano, někdo je v Božím království největší. Kdo to tedy je?” 

Ježíš přivolá dítě a řekne: „Toto dítě. Buďte jako ono, nebo ani do království 

Božího nevejdete.”  

Jelikož nelze zázračně omládnout ani pozbýt všech zkušeností a znalostí o 

světě, zdá se pravděpodobné, že Ježíš užívá jako obvykle řeči analogie. V něčem je 

ono dítě takové, jací mají být ti, kteří jsou součástí království Božího. Pole pro 

hledání podobností mezi tím, co je žádoucí a co lze najít u dítěte je široké. 

Základní půdorys příkladu dítěte je ten, že je malé a má méně sil. Nezaslouženě, 

jen díky svému věku je zatím ještě společností nepřijímané jako plný člověk.  

Pokud vykladači přikládali dětem ještě navíc obdivuhodné a ceněné 

vlastnosti, hodné nejctnostnějších jedinců, jak chápali Ježíšovu výzvu? Brali 

vykladači v potaz postavení dítěte v době Ježíšově?  

Jestliže je dítě slabé, proč by měla snaha o to být dítěti podobné stát tolik 

námahy a síly?  

Samozřejmě nemáme jasnou odpověď na to jak správně vyložit Ježíšova slova. 

Množství a různost výkladů v historii dokládá právě otevřenost pro různá pojetí. 

Text, který nemluví jasně tak mluví možná právě proto, že jsou skutečnosti, které 

se vyjádřit přesně nedají a ani nemají.  

Přesto se spíše přikláníme k minimalistickým výkladům, které se zaměřují na 

morálně nezabarvené pojetí dětí. Dítě je malé a nemá tolik sil jako dospělí. Jestliže 

se máme dětem připodobnit, nechtějme být velkými, nechtějme být mocnými.  

Jestliže Ježíš říká „Buďte jako děti“, a děti jsou fakticky slabé a společensky 

méně uznávané než dospělí, nezdá se nám funkční vyplňovat obraz dítěte 

ctnostmi, které ač ne vždy, přinášejí prestiž i ve světském prostředí, natož pak 

v církevním. Neptejme se po tom, kdo je v království Božím největší, protože na 

velikosti v Božím království nezáleží. Dítě touží po uznání, stejně jako dospělí, 

touží být velkým; to, co Ježíš příkladem dítěte podle nás ukazuje je to, že takové 

ale není.   

Druhý text byl co se týče dětí také vykládán idealisticky, více než u prvního 

se však vyskytují výklady, které počítají s dítětem skutečným. Ty si všímají 

důležitosti dětí v křesťanských společnostech. Možná, že vyšší důležitost dětí v 

dnešní euroamerické společnosti má jeden ze svých kořenů právě v pozornosti, 
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kterou dětem přiznal Ježíš, o které dodnes v knihách Nového zákona čteme.  

Text z Matoušovy 19. kapitoly byl v dějinách často využíván jako podklad pro 

legitimitu křtu dětí. Přímá souvislost se nám nezdá pravděpodobná, z textu není 

patrné, že by Ježíš vyzýval ke křtu.  

Jasná je ovšem výzva k přijímání dětí mezi okruh věřících. Ježíš se svými 

učedníky, předobraz budoucí církve, přijímá dítě a žehná jim. Potvrzuje, že děti 

patří do království Božího, patří do Božího plánu. Přijetí do církve je v 

křesťanských církvích stvrzeno právě křtem. Ačkoli tedy evangelista Matouš 

nevyzývá ke křtu dětí, podpírat touhu křtít děti tímto textem se nám zdá 

obhajitelné.  

Do Božího království děti patří. Teologové tento text využili k oslavě dětí 

uvnitř církve. Děti mají být ctěny rovnoprávně s ostatními členy. Praxe dnešních 

církví dokládá, že tento požadavek přijímají. Bohoslužby s dětmi, zaměřené zvlášť 

na děti, nedělní škola a různé jiné sborové aktivity pro děti jsou minimálně 

v Českobratrské církvi evangelické rozšířené. 

Na Ježíšově životě se ukazuje, jak veliká je Boží moc. Moc, která potlačí 

veškerou slabost světa. Ve srovnání s ní je jakákoli moc lidská mocí dítěte. V 

království pozemském je slabost na škodu, slabost vytlačuje lidi na okraj;  na 

místa, kde je slabost skryta.  

V království Božím není slabost ničím opovrhovaným, proto se ji není třeba 

bát. Bohu patří moc odpouštět a přijímat slabé. Je třeba si uvědomit, že toto přijetí 

potřebujeme, podobně jako děti potřebují své rodiče. Výzva k přijímání maličkých 

byla takto chápána. Ježíš přijímá nás, tedy i my máme přijímat ostatní – dospělé i 

děti, silné i slabé.  

Do Božího království patří všichni, kteří si jsou vědomi své slabosti a chtějí se 

podřídit moci Boha Otce – stát se jeho dětmi. 

Není možné označit jeden jediný výklad za správný, ani náš závěr si proto 

nečiní nárok na neomylnost. Každé poctivé zkoumání biblického textu je 

přínosem křesťanským společenstvím k tomu, aby neustrnula právě jen v jednom 

výkladu.   
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