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Anotace 

Tato bakalářská práce zpracovává téma Jidášovy postavy a zrady v biblických a 

nebiblických pramenech. V první části práce jsou rozebrány zmínky o Jidášovi v kanonických 

evangeliích a Skutcích apoštolů a jsou předloţeny různé interpretace této postavy i jeho zrady. Tyto 

kanonické zmínky jsou potom porovnány s novozákonními apokryfními texty, ve kterých je Jidáš 

zmiňován. Zároveň jsou v práci osvětleny základní prvky gnóze, v souvislosti s rozborem 

gnostického Jidášova evangelia. Pro srovnání s církevní tradicí o Jidášovy, je v této práci rozveden 

i názor Órigena na Jidášovu postavu. V souvislosti s mesianistickými představami v Jeţíšově době 

se práce věnuje také základní charakteristice a příkladům ţidovských apokalyptických tendencí, 

které mohly Jidášovy představy o Mesiáši ovlivnit a následně vést ke zradě Jeţíše. 
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Anotation 

This bachelor´s thesis focuses on Judas, his character and the topic of his betrayal mentioned 

in both canonical and non-canonical sources. The first half of the thesis analyses mentions of Judas 

in canonical gospels and in The Acts of the Apostles. In this part, we can find different 

interpretations of Judas and his act of betrayal. The mentions in the canonical gospels are compared 

to mentions of Judas in the New Testament apocryphal texts. The author sheds light on basic 

elements of gnosis together with the analysis of gnostic Gospel of Judas. This thesis also elaborates 

Origen´s opinion about Judas in comparison with ecclesiastical tradition of Judas. In connection to 

the messianistic notions in Jesus´ time, this thesis devotes to basic characteristic and examples of 

Jewish apocalyptic tendencies, which could have affected Judas´ idea of The Messiah and 

subsequently lead to his betrayal towards Jesus. 
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Úvod 

 

Jidáš Iškariotský patří k nejzatracovanějším postavám historie, stal se synonymem pro zradu. 

Avšak veškeré zmínky, které se nám o jeho osobě dochovaly, jsou vţdy jen další interpretací, často 

ovlivněné nánosem církevní tradice a zjednodušeného odsuzování. Cílem této práce je přiblíţit 

čtenářovi Jidášovu postavu z hlediska kanonických i nekanonických zmínek a prozkoumat jeho 

zradu i z pohledu apokalyptických očekávání Jeţíšovy a raně křesťanské doby. 

Práce předkládá různé pohledy na osobu Jidáše, které se objevovaly v průběhu raného 

křesťanství. První kapitola je věnována zmínkám o Jidášovi a interpretacím jeho postavy 

v kanonických textech, v tomto případě ve čtyřech evangeliích a Skutcích apoštolů. V této kapitole  

je rozebrána tradice o Krvavém poli dochována z Matoušova evangelia, Skutků apoštolů i prací 

raně křesťanských autorů. V krátké podkapitole je uvedeno i několik pohledů na význam a původ 

jména Jidáš Iškariotský. Tato témata jsou podloţena zejm. biblickými komentáři z edice Word 

Biblical Commentary (1989-2014) a z edice novozákonních komentářů Sacra Pagina (1991-2009).  

Ve druhé a třetí kapitole jsou rozebírány zmínky o Jidášovi v apokryfní literatuře a 

v gnostickém Jidášově evangeliu. Jsou zde uvedeny základní rysy gnóze s důrazem na sétovskou 

větev gnóze a specifika Jidášova evangelia, společně s podrobnějším rozborem textu Jidášova 

evangelia, jeho historie a vztahu ke gnostickému hnutí kainitů a hereziologovi Irenejovi z Lyonu. 

Důleţitým zdrojem pro tuto část byl zejm. samotný text Jidášova evangelia v českém a anglickém 

překladu, práce Kurta Rudolpha Gnóze (2010) i vybrané texty z nálezu v Nag Hammádí. Následuje 

základní charakteristika apokryfní literatury a rozbor apokryfních textů, ve kterých je Jidáš zmíněn, 

zejm. v apokryfních evangeliích a skutcích apoštolů. Nejzákladnějším zdrojem informací pro tuto 

kapitolu byla práce Wilhema Schneemelchera New Testament Apocrypha Vol. 1 (1990) a Vol. 2 

(1992) a trilogie Novozákonní apokryfy (2007-2014) od Jana A. Duse. V souvislosti s církevním 

pojetím Jidášovy postavy je ve čtvrté kapitole předloţen Órigenův názor na osobu Jidáše, 

s přihlédnutím k roli satana v příběhu vydání Jeţíše. 

Pátá kapitola je věnována základním charakteristikám apokalyptické literatury, jejím 

nejznámějším příkladům a zejm. moţnosti ovlivnění Jidášových představ o mesiáši ve vztahu 

k mesiášským představám v post – exilním ţidovstvu a v době římské nadvlády. Na tyto myšlenky 

navazuje poslední kapitola, ve které je načrtnuto několik moţných motivů a důvodů, které mohly 

vést k rozhodnutí Jidáše zradit svého Učitele. Do těchto mesianistických představ, se 

pravděpodobně promítla i politická a společenská situace, v okupované Judei. 



 

9 

 

1. Jidáš v kanonických textech 

 

V kanonických textech, se bohuţel příliš zmínek o Jidášovi nedochovalo. Jeho role v příběhu 

se prakticky omezuje pouze na pašijový příběh. Tato kapitola je věnována zmínkám o Jidášovi v 

jednotlivých evangeliích a Skutcích apoštolů. Problematika kánonu a jeho vzniku není tématem 

této práce, ale je třeba zdůraznit, ţe jeho vznik byl důleţitý zejména kvůli ochraně tradice, která by 

mohla být někým rozvíjena jiným směrem neţ raná církev chtěla. Šlo o jakousi konzervaci, která 

jiţ neměla být narušována jinými výklady. Jelikoţ kaţdý evangelista pochází z jiného 

ideologického prostředí, tak se i pohled na Jidáše v kaţdém evangeliu liší.
1
 

 

1.1  Jidáš v Matoušově evangeliu 

 

V Matoušově evangeliu (dále jen Mt) se poprvé Jidáš objevuje v seznamu apoštolů, pod 

jménem Iškaritoský Jidáš a jiţ zde je označen jako ten, který Jeţíše zradí (Mt 10,4). Hlavním 

motivem této pasáţe je vyslání učedníků a udělení moci učedníkům, aby léčili veškeré nemoci. 

Jeho postavení na konci seznamu je Matoušovou vědomou naráţkou na budoucí Jeţíšovo utrpení a 

smrt. V tomto spojení ho u Matouše můţeme nalézt i ve verších 26,25 nebo 27,3.
2
  

Později se Jidáš objevuje aţ během Velikonoc a pašijového příběhu. Velekněţí a starší se 

domluví, ţe Jeţíše zabijí.
3
 Zajímavé je, ţe se takto domluví mocná část sanhedrinu, ale chybí zde 

účast farizeů (stejně jako v Mk). Nejde tedy o oficiální zasedání a schází se při něm jen ti, kteří 

cítili ze strany Jeţíše největší ohroţení (v tomto kontextu spíše politické neţ teologické); tedy 

zejména saduceové. Uvědomují si však, ţe Jeţíš je na veřejnosti chráněn svátečním shromáţděním, 

o jeho pohybu vědí jen jeho nejbliţší a neexistuje záminka, pro kterou by ho mohli zatknout. Proto 

se musí uchýlit ke lsti.
4
  

Kdyţ Jeţíše pomazává neznámá ţena
5
, učedníci proti tomu protestují (u Marka jsou to jen 

někteří). Je zde předloţen zajímavý kontrast, kdy úplně neznámá ţena pochopí Jeţíšovu zvěst a 

vydá veškeré své prostředky na to, aby ho připravila k pohřbu, zrazuje tak Jidáš Jeţíše za směšnou 

                                                      
1
 DUS, Jan A. a Petr POKORNÝ. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy I.. 3. Praha: Vyšehrad, 2014, s. 

30. ISBN 978-80-7429-405-1. 

2
 HAGNER, Donald A. Word Biblical Commentary Vol. 33a, Matthew 1-13. Dallas: Thomas Nelson, 1993, 

s. 264-267. ISBN 9781401680862. 

3
 Mt 26,1-12. 

4
 MRÁZEK, Jiří. Český ekumenický komentář k Novému zákonu: Evangelium podle Matouše. 1. Praha: 

Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze, 2011, s. 430-431. ISBN 978-80-87287-44-6. 

5
 Mt 26,6-13. 
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částku. Zároveň Jidášova hamiţnost odporuje Jeţíšově učení o nedůleţitosti materiálna (Mt 6,19-

21).
6
 Mt tedy kopíruje Markovu koncepci, ale jeho text je rozšířen o Jidášovu motivaci ke zradě 

(jeho chamtivost) a o časté odkazy na Starý zákon. Také reakce velekněţích je jiná, v Mk mu 

peníze slibují a z kontextu tak vyplývá, ţe je dostane, aţ kdyţ ho zradí. V Mt mu ji určí (vyváţí). Je 

moţné, ţe tuto odlišnou koncepci Matouš volí, aby mohl dodat, ţe odměna byla stanovena na 30 

stříbrných (tuto informaci najdeme jen v Mt) a jde o transtextualitu ke vztahu ke knize (Za 11,12-

13). Není moţné nezmínit, ţe 30 stříbrných připomíná tradiční cenu za potrkání otroka býkem, 

kterou musel zaplatit majitel zvířete (Ex 21,32) a jde o celkem malou částku, skoro aţ posměšnou 

v kontextu s činem, který za ni má být vykonán.
7
 Rozhodně však u Matouše (podobně jako u 

Marka) není jeho zrada způsobena působením satana. Na dalších místech této práce se zmiňuji o 

teoriích, ţe Jidáš moţná sympatizoval se Zelóty a očekával od Jeţíše politické vystoupení a ţe 

pomazání neznámou ţenou interpretuje jako královské pomazání. To, ţe Jeţíš své poslání chápe 

jinak, Jidáše buď mohlo zklamat, či se tímto aktem snaţil Jeţíše vyprovokovat k akci (ale to jsou 

pouze spekulace, pro které v evangeliu nemáme důkazy).
8
 Jidáš hledal vhodný moment, kdy by 

Jeţíše vydal (Mt 26,14-16). Typická formulace pro Matouše
9
, ale i jakási ironie, protoţe 

nejpříhodnějším okamţikem se zdají oslavy ţidovských Velikonoc, doba, kdy byl Jeruzalém 

přeplněn poutníky. Obavy velekněţích z nepokojů jsou pochopitelné (Mt 26,3-5)
10
, protoţe 

Josephus Flavius nám přináší zprávu, ţe během poutních svátků často docházelo k politickým 

nepokojům.
11

 Potřebovali proto někoho, kdo je Jeţíši blízký a vydá jim ho v soukromí. 

Předcházející scény a postavy obsahují silné kontrasty. Velekněţí, starší, učedníci i Jidáš se chovají 

navenek racionálně, ale čtenář, který situaci zná nejen z vnějšího pohledu, chápe jejich jednání jako 

tragické a nelogické. Velekněţí a starší se chtějí zbavit člověka, který přináší svobodu. Cizí ţena, 

která jako jediná pochopí, k čemu Jeţíše pomazává, je postavena v ostrém kontrastu k Jidášovi i 

učedníkům, tedy lidem, kteří byli Jeţíšovi nejbliţší. A konečně Jidáš, který chodil s Jeţíšem a 

naslouchal jeho učení, aby ho nakonec zradil kvůli penězům. Na rozdíl od Mk se dozvídáme, ţe 

                                                      
6
 EHRMAN, Bart D. Ztracené evangelium Jidáše Iškariotského. 1. Praha: Kniţní klub, 2007, s. 45. ISBN 

978-80-242-1943-1. 

7
 LUKEŠ, Jiří (ed.). Leviticus 19,18 v recepci Nového Zákona- Text, který ţije "novým ţivotem": O 

intertextualitě v prostředí biblických textů. In: BENEŠ, Jiří. Otevřené dveře: Leviticus 19. Praha: Pontes 

Pragenses, sv. 63. HTF UK - L. Marek/SGS, 2012, s. 160-211. ISBN 978-80-87127-57-5. 

8
 MRÁZEK, Jiří. Český ekumenický komentář k Novému zákonu: Evangelium podle Matouše. 1. Praha: 

Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze, 2011, s. 434-435. ISBN 978-80-87287-44-6. 

9
 Mt 4,17; Mt 16,21. 

10
 HAGNER, Donald A. Word Biblical Commentary, Vol. 33b: Matthew 14-28. Dallas: Thomas Nelson, 

1995, s. 760-762. ISBN 0-8499-1096-X. 

11
 FLAVIUS, Josephus, Jaroslav HAVELKA a Jaroslav ŠOUKA. Válka židovská I. (knihy I-III). 2. Praha: 

Svoboda, 1990, s. 177. ISBN 80-205-0118-5. 
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Jeţíš explicitně vyjádří, ţe má svou situaci pod kontrolou a ví, co se s ním stane, také, ţe zrada 

Jidáše probíhá na základě ohlášení v Písmu.
12

 

Mt přebírá od Marka i strukturu události označení zrádce, ale obohacuje ji o několik nových 

momentů. Během důvěrné večeře se svými učedníky Jeţíš oznamuje, ţe ho jeden z Dvanácti zradí,  

jeden z jeho nejbliţších. Stejně jako v Mk se kaţdý učedník Jeţíše ptá, zda jde o něho a kaţdý 

z nich přitom pouţívá otázku: „Snad to nejsem já, Pane?“. Je to pravděpodobně z důvodu, ţe na 

takovou otázku člověk přirozeně očekává negativní odpověď, např. „Ne, ty to nejsi.“. Pozitivní je, 

ţe učedníci se zprvu obrátí sami k sobě a nezačnou se vzájemně obviňovat. Jeţíš přímo nevyjeví, o 

koho jde, ale směřuje své poselství tomu, kdo mu porozumí. Omočení ruky ve stejné míse je spíše 

starozákonní naráţkou, dodává tak znovu váhu předpovědi, ţe půjde o jednoho z nejbliţších. 

Jestliţe to, co čeká Jeţíše je nevyhnutelné a v souladu s Písmem, tak vyslovené běda pro zrádce 

naznačuje, ţe to, co chce učinit je špatné. Nepřinese mu to nic dobrého a Jeţíš dává moţnost zrádci 

si vše ještě rozmyslet. Co se má s Jeţíšem stát je dáno, i kdyby Jidáš nezradil, tak se najde někdo 

jiný, kdo tak učiní. Pokud však Jidáš zvolí cestu zrady, tak toto břímě nebude schopen unést.
13

 

Jidáš chce vyzvědět, zda Jeţíš ví, ţe on je tím zrádcem. Jeho otázka je formulována jinak neţ u 

ostatních učedníků („Jsem to snad já, Mistře?“). Jeţíšova odpověď: „Ty sám jsi to řekl,“ nepřímo 

naznačuje, ţe ano. Také to, ţe všichni učedníci pouţijí oslovení „Pane“, ale Jidáš pouţívá oslovení 

„Mistře“ (Rabbi), poukazuje na odlišnost Jidáše od ostatních učedníků. Mt totiţ výrazy jako 

„Učitel“ nebo „Mistr“ pouţívá v negativní konotaci
14

, a tak Jidáše řadí mezi ty, kteří Jeţíšovu zvěst 

ještě nepochopili.
15

 Celkově tak není ještě postava zrádce plně vyjevena (Mt 26,20-25).
16

 

Po Jeţíšově modlitbě se průběh událostí zrychlí. Jidáš, znovu označen jako jeden z Dvanácti 

(zdůraznění síly jeho zrady), přichází s ozbrojeným zástupem, coţ vypadá, jako kdyby šli zatknout 

opravdového a nebezpečného zločince, nebo se báli, ţe by ho zbylí učedníci bránili. Existují 

představy, ţe Jeţíš a jeho učedníci byli v Getshemanské zahradě sami, ale během poutních svátků 

slouţila Olivová hora a přilehlé zahrady jako tábořiště pro poutníky
17

 (pokud budeme vycházet 

z předpokladu, ţe kaţdé Velikonoce probíhaly podobně).
18

 Také není pravděpodobné, ţe by 

                                                      
12

 HARRINGTON SJ, Daniel J. Sacra Pagina: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, s. 389-393. ISBN 80-7192-423-7. 

13
 MRÁZEK, Jiří. Český ekumenický komentář k Novému zákonu: Evangelium podle Matouše. 1. Praha: 

Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze, 2011, s. 438-439. ISBN 978-80-87287-44-6. 

14
 Mt 23,7-8. 

15
 Mt pouţívá výraz „Mistře“ v souvislosti s Jidášem ještě v Mt 26,49. 

16
 HAGNER, Donald A. Word Biblical Commentary, Vol. 33b: Matthew 14-28. Dallas: Thomas Nelson, 

1995, s. 766-768. ISBN 0-8499-1096-X. 

17
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, s. 397. ISBN 80-7192-423-7. 

18
 FLAVIUS, Josephus, Jaroslav HAVELKA a Jaroslav ŠOUKA. Válka židovská II. (knihy IV-VII). Praha: 

Svoboda, 1992, s. 197. ISBN 80-205-0232-7. 
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účastníci zástupu vůbec Jeţíše znali, nejde o stejný zástup, který Jeţíše vítal při příjezdu do 

Jeruzaléma.
19

 Proto se Jidáš předem domlouvá na znamení, aby nedošlo ke zmatkům nebo 

nepokojům.
20

 Zároveň byl polibek znakem úcty a přátelství, a tak tato scéna přináší ještě 

bolestivější vyznění Jidášovy zrady.
21

 Jidáš osloví Jeţíše s pozdravem a označením „Mistře“ (viz 

výše). Na rozdíl od Mk mu ale Jeţíš odpovídá.
22

 Jeţíšova odpověď Jidášovi je relativně těţko 

interpretovatelná, kdybychom ji chápali jako otázku, vyzní ironicky nebo rétoricky, neboť Jeţíš 

dobře ví, proč přišel. Na druhou stranu ji můţeme chápat jako sdělení se skrytým příkazem, i kdyţ 

byl akt zrady vykonán uţ políbením. Za třetí lze Jeţíšovo vyjádření vyloţit jako znak Jeţíšovy 

rezignace na Jidáše nebo na celou situaci (Mt 26,47-50).
23

 

Mt nám poskytuje podrobnou informaci, a to oproti dalším synoptickým evangeliím a 

Janovi, co se s postavou Jidáše posléze stane. Dochází mu důsledky jeho činu, začne zpytovat 

svědomí a to, ţe ho jeho odměna začne tíţit, je relativně adekvátní psychologická reakce, která  

dodává celé situaci na tragičnosti. Zejména ve srovnání s reakcí velekněţích a starších. Nezajímají 

se o Jidášovu lítost, zříkají se svého podílu na zradě a nechávají tíhu viny jen na něm. Málokdo by 

dokázal unést takové břímě. Jidáš reaguje tak, ţe peníze zahodí v chrámu (na místo odkud pochází) 

a oběsí se. Jeho sebevraţda je nenápadnou naráţkou na osud Achitofela z 2 S 17,23.
24

 Starozákonní 

prokletí z Páté knihy Mojţíšovi se tak vztahuje i na Jidáše.
25

 Jidášova smrt a související okolnosti 

jsou rozebrány v následující podkapitole. Nicméně Jidášův obraz je v Mt rozhodně mnohem 

komplexnější a propracovanější neţ u ostatních synoptiků (Mt 27,3-8). Také časté odkazy na Starý 

zákon, značí Matoušovu snahu dokázat, ţe vše, co je spojené s Jeţíšem a jeho zatčením, má Bůh 

pod kontrolou (Mt 27,9-10).
26

 Jidášův konec je postaven do kontrastu s Petrovým zapřením (Mt 

26,69-75). Oba byli apoštolové a oba také chybovali. Petr však učinil pokání a Jidáš pouze změnil 

názor. Petr získá zpět správný vztah k Bohu, Jidáš bude trpět.
27

 

                                                      
19

 MRÁZEK, Jiří. Český ekumenický komentář k Novému zákonu: Evangelium podle Matouše. 1. Praha: 

Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze, 2011, s. 447-448. ISBN 978-80-87287-44-6. 

20
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, s. 403. ISBN 80-7192-423-7. 

21
 L 7,45; Ř 16,16; 1Ko 16,20. 

22
 Mt 26,50: „Příteli, konej svůj úkol!“. 

23
 HAGNER, Donald A. Word Biblical Commentary, Vol. 33b: Matthew 14-28. Dallas: Thomas Nelson, 

1995, s. 780-785. ISBN 0-8499-1096-X. 

24
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, s. 414. ISBN 80-7192-423-7. 

25
 Dt 27,25. 

26
 HAGNER, Donald A. Word Biblical Commentary, Vol. 33b: Matthew 14-28. Dallas: Thomas Nelson, 

1995, s. 780-785. ISBN 0-8499-1096-X. 

27
 Ibid., s. 415-416. 
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1.1.1 Jidášův konec a Pole krve 

 

Kanonickou zprávu o Jidášově konci a reakci ţidovských předáků nám přináší jen Mt a 

Lukášovské Skutky apoštolů (Sk). Zprvu bych chtěla rozebrat verzi Matouše. Jelikoţ si velekněţí,  

jako znalci Zákona také uvědomují, ţe peníze, které Jidášovi dali, byly krvavé a ţe je nemohou 

vrátit do chrámové pokladny,
28

 hledají cestu, jak peníze pouţít, aby to bylo náboţensky nezávadné. 

Kupují proto tzv. „Hrnčířovo pole“, které původně patřilo pravděpodobně hrnčíři, ale Matouš asi 

také naráţí na proroka Jeremiáše, který často pouţívá obraz hrnčíře.
29

 Smyslem koupě bylo zřízení 

pohřebiště pro cizince (jelikoţ nebylo povoleno pohřbívat cizince na stejném hřbitově společně se 

Ţidy). Jelikoţ bylo koupeno za krvavé peníze, vešlo ve známost jako „Pole krve“. Matouš tuto 

událost zakončuje přepracovaným prvky a odkazy ze starozákonních proroctví
30

, a potvrzuje tak 

roli evangelisty, který pocházel ze ţidokřesťanského prostředí a snaţil se pouţitím Zákona i 

Proroků demonstrovat návaznost Jeţíše na starozákonní tradici.
31

 

To, ţe Matouš přináší zprávu o „Krvavém Poli“, svědčí o moţnosti, ţe čerpal z nějakého 

speciálního zdroje nebo starší tradice, kterou ostatní evangelisté vypustili nebo neznali (vyjma 

Lukáše, ale ten o Krvavém poli mluví aţ ve Sk). Matouš se snaţil zaměřit na naplnění Zákona a 

zároveň na vinu velekněţích, kteří si sami uvědomují, ţe peníze jsou poskvrněné krví. Matouš 

nevytvořil příběh o Krvavém poli ze zmínek v Písmu, ale spíše se snaţil na jiţ existující pojem 

vyhledat a zkompilovat citáty ze Zákona. Je tedy pravděpodobné, ţe kolem jádra (název Krvavé 

pole) vytvořil příběh za účelem očernit velekněţí a starší, a také znovu poukázat na ţivot a smrt 

Jeţíše jako na naplnění Písma. Fakt, ţe tradici o Krvavém poli znají jenom Matouš a Lukáš, lze 

přičíst moţnosti existence tradice, kterou oba vyuţívají a interpretují nezávisle na sobě. V 80.  

letech 1. st. n. l. byla tradice Krvavého pole mezi ranými křesťany známa a spojovali si ji 

s Jidášem. Přesné umístění Krvavého pole není známo, ale je důleţité vědět, ţe pro Matouše šlo o 

literární konstrukt, kterým chtěl poukázat na negativní roli kněţích a zároveň na naplnění Zákona 

v koupi pole.
32

 Také Matoušova zmínka o tom, ţe pod tímto jménem znají místo lidé aţ dodnes, 

svědčí o důleţitosti dané tradice, která se dochovala aţ do doby sepsání evangelia, ale také o reflexi 

                                                      
28

 Dt 23,19. 

29
 Jr 18-19. 

30
 Za 11,12-13; Jr 18,2-3; Jr 32,6-9; Ex 21,32. 

31
 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie. 1. Praha: 

Vyšehrad, 2013, s. 484-485. ISBN 978-80-7429-186-9. 

32
 PAFFENROTH, Kim. Judas: images of the lost disciple. 1st ed. Louisville, KY: Westminister John Knox 

Press, 2001. s. 11-12. ISBN 0-664-22424-5. 
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jiné doby (to, ţe si pisatel uvědomoval, ţe popisované události pocházejí z odlišné doby, neţ je ta 

jeho).
33

 

Lukáš napsal své Skutky apoštolské později neţ Matouš. V Lukášově evangeliu (cca 75-80 

po Kr.) o Jidášově údělu a Krvavém poli nemáme zmínku, ale ve Skutcích (které jsou pozdějšího 

datování – 80 – 85 po Kr.)
34

 ano, i kdyţ za úplně jiných okolností neţ v Mt.
35

 Příběh Jidášova 

konce máme orámovaný Petrovou řečí ke shromáţdění v Jeruzalémě. Vzhledem k tomu, ţe bylo 

hlavním Lukášovým záměrem dokázat Boţí dohled a kontrolu nad světem, musel vysvětlit, proč 

jeden z Dvanácti zradil a proč musí být nahrazen. Dokazuje to odkazem na Ţ
36

; tedy Boţím 

záměrem.
37

  Na rozdíl od Mt si Jidáš za svou odměnu koupil pole, ale zřítil se, jeho tělo se roztrhlo 

a vyhřezly mu vnitřnosti. Sk zmiňují, ţe po této události tomuto poli lidé začali říkat Hakeldama, 

tedy Krvavé pole.
38

 Otázkou je, zda tato událost pochází z Lukášova pera nebo je součástí jiné 

tradice, kterou znal. Pravděpodobně jde o před – Lukášovský zdroj, protoţe ve verši 16 se píše o 

naplnění Zákona, ale jeho výsledek následuje aţ ve verši 20. Příběh o Krvavém poli tedy působí 

jako vsuvka, kterou chtěl Lukáš začlenit do svého vyprávění. I verše mají jiné frázování i styl, 

který není podobný zbylým veršům a stojí jakoby mimo danou událost. V neposlední řadě si 

musíme povšimnout, ţe výskyt pojmu Krvavé pole, je pouze u Matouše, ale okolnosti jsou jiné, coţ 

značí, ţe existovala tradice o tomto poli, ale okolnosti, za kterých ji oba uţívají, si kaţdý upravoval 

dle svého teologického záměru.
39

 Jidášův konec popisovaný ve Sk vyznívá více jako ironie a Boţí 

trest za jeho čin neţ akt zoufalství, který popisuje Mt.
40

 

Nemohu k tomuto tématu nezmínit i další verzi, kterou popsal Papius z Hierapole (cca 130 

n.l.), a jejíţ fragmenty nám zachoval Apollinaris z Laodiceje. Předkládá nám úplně odlišný příběh, 

kdy Jidáš přeţije oběšení, protoţe ho odříznou z provazu. Neudusí se, ale umírá aţ ve chvíli, kdy 

padá hlavou dolů a střed jeho těla praskne a vyvalí se mu jeho střeva. Papias tak spojuje informace 

z Matouše i ze Skutků. Dále nám předkládá velice sugestivní popis nemoci, které Jidáše postihnou 

předtím, neţ zemřel. Jako největší příklad bezboţnosti mu oteklo tělo, ţe nemohl projít místy, kudy 

                                                      
33

 MRÁZEK, Jiří. Český ekumenický komentář k Novému zákonu: Evangelium podle Matouše. 1. Praha: 

Centrum biblických studií AVČR a UK v Praze, 2011, s. 460. ISBN 978-80-87287-44-6. 

34
 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie. 1. Praha: 

Vyšehrad, 2013, s. 566. ISBN 978-80-7429-186-9. 

35
 Sk 1,15-26. 

36
 Ţ 69,26; Ţ 109,8. 

37
 EHRMAN, Bart D. Ztracené evangelium Jidáše Iškariotského. 1. Praha: Kniţní klub, 2007, s. 59-61. ISBN 

978-80-242-1943-1. 

38
 Sk 1,16-19. 

39
 PAFFENROTH, Kim. Judas: images of the lost disciple. 1st ed. Louisville, KY: Westminister John Knox 

Press, 2001. s. 12-13. ISBN 0-664-22424-5. 

40
 HAGNER, Donald A. Word Biblical Commentary, Vol. 33b: Matthew 14-28. Dallas: Thomas Nelson, 

1995, s. 780-785. ISBN 0-8499-1096-X. 
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běţný vůz mohl projet. Přes oteklá víčka nebyly vidět jeho oči, ani ţádné světlo neproniklo přes 

toto zduření. Genitálie měl napuchlé, beztvaré a prýštil z nich hnis a červi, kteří otrávili jeho tělo. 

Příznaky, které tuto nemoc provází, jsou podobné rozkládajícímu se tělu.
41

 Ne náhodou člověku 

přichází na mysl, ţe čin, který Jidáš provedl, způsobuje nejen rozklad mysli, ale i těla. Podobný 

osud stihne i krále Heroda, jak nám uvádí Sk 12,23, a v podrobnější zprávě i Josephus Flavius 

(Ţidovské staroţitnosti, 17,6,5). Ze 4. st. nám historik Eusebius popisuje obdobnou děsivou nemoc 

císaře Galeria, který byl jedním z pronásledovatelů křesťanství.
42

 Zdá se, ţe ten, kdo se vzpírá 

Bohu, bude stiţen jeho ranami. Na tuto odpornou nemoc Jidáš umírá na místě, které si koupil, a 

lidé se tomuto místu vyhýbali, protoţe se nad ním drţel pach rozkladu. Nevíme, zda Papius čerpal 

z jiných zdrojů nebo rozpracovává kanonické zmínky, nicméně je zde další typ vývoje dané tradice. 

U Papia nenacházíme jméno místa - Krvavé pole, jde čistě o zapáchající místo, kterému se lidé 

vyhýbají.
43

 

 

1.2 Jidáš v Markově evangeliu 

 

Je třeba si uvědomit, ţe v našem nejranějším evangeliu máme o Jeţíši jednu zásadní zprávu. 

Jde o jeho mesiášství. Nejenţe ho nechápou jeho protivníci, ale i jeho vlastní učedníci. Jeţíš pak 

sám přesvědčuje démony a učedníky, aby o jeho činech a poslání mlčeli. Marek se snaţil, aby na 

mesiášství Jeţíše křesťané nahlíţeli aţ povelikonoční optikou, tedy vzkříšeným Jeţíšem. Kdyby 

zdůrazňovali jeho pozemský ţivot, mohl by vstoupit do představ věřících jen jako muţ se 

zázračnými schopnostmi.
44

 

V Markově evangeliu (dále jen Mk) se Iškariotský Jidáš poprvé objevuje ve výčtu 

vyvolených dvanácti učedníků (Mk 3,19). Jen u jeho osoby je přízvisko: „který ho pak zradil“, 

takţe v době vyvolení měl Jidáš stejná práva a autoritu jako ostatní vyvolení, ale také jako oni, 

Jeţíše nepochopí. To, ţe ho zradí, je doklad jeho nepochopení, i kdyţ má dalekosáhlejší důsledky.
45

 

Počet apoštolů je jasným odkazem na dvanáct kmenů Izraele, jejichţ rozptýlení během asyrského a 

babylonského zajetí mělo za následek naděje Ţidů v Boţí zásah do jejich osudu. Jeţíš tak výběrem 

                                                      
41

 (ed.). ROBERTS, Alexandr, James DONALDSON a Cleveland A. COXE. Ante-Nicene Fathers Vol.1: The 

Fragments of Papias. 1. Buffalo: Christian Literature Publishing Co., 1885, s. 153. ISBN 978-1565630826. 

42
 EUSEBIOS, z Ceasareje a Josef NOVÁK. Církevní dějiny (Ecclesiastica historia). 1. Praha: Česká 

katolická charita, 1988, 8.16.3-5. Dostupné z: http://louny.evangnet.cz/knihovna/eccleastica_historia.html. 

43
 PAFFENROTH, Kim. Judas: images of the lost disciple. 1st ed. Louisville, KY: Westminister John Knox 

Press, 2001. s. 13-15. ISBN 0-664-22424-5. 

44
 POKORNÝ, Petr a Ulrich HECKEL. Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie. Praha: 

Vyšehrad, 2013, s. 443-445. ISBN 978-80-7429-186-9. 

45
 EHRMAN, Bart D. Ztracené evangelium Jidáše Iškariotského. 1. Praha: Kniţní klub, 2007, s. 38. ISBN 
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Dvanácti usiloval o to, ţe jeho učení pronikne nejen k jednotlivcům hledajícím pomoc, ale 

k celému národu.
46

 Na druhou stranu Jidášovo postavení na konci seznamu a to, ţe ţádný z dalších 

apoštolů není označen způsobem svého budoucího chování nebo názorem autora, např. Petr jako 

ten, který Jeţíše zapře nebo jako Jan a Jakub, kteří hloupě ţádali o prvenství, značí o Markově 

snaze čtenáři naznačit, kam se bude příběh vyvíjet.
47

 

Ohledně přesného určení doby Velikonoc se vedou spory. Marek předkládá verzi, ţe se 

velekněţí a učitelé Zákona rozhodnou zbavit Jeţíše dva dny před Velikonocemi (tedy před 

pesachem). Jelikoţ se tehdy začátek dne počítal od západu slunce, přípravy na svátky a zabíjení 

beránka se odehrávaly 14. nisanu a samotná večeře den poté. Rozhodnutí o zabití se tak 

pravděpodobně odehrálo 13. nisanu. V této chronologii je ale problém, protoţe hned 

v následujících verších se dozvídáme, ţe kněţská elita nechtěla vzbudit zatčením pozdviţení 

během svátků, kdy byl Jeruzalém plný poutníků. Pavel a synoptici umisťují Poslední večeři do 

předvečera Velikonoc, ale dle Jana (J 13) se odehrávala během zabíjení beránků, chybí u něj 

ustanovení Večeře Páně. Spekuluje se, jestli Jan nepouţíval jiný kalendář neţ ostatní evangelisti, 

ale existuje i moţnost odlišností ve slavení Velikonoc mezi Ţidy v dané době.
48

 

Na úmyslu zmocnění se Jeţíše se podílí velekněţí a učitelé Zákona, tehdejší náboţenské 

elity. Zdá se však, ţe jedna ze skupin kněţské aristokracie, farizeové, jsou z komplotu vynecháni. 

Důvodem zbavení se Jeţíše byly obavy ze vzpoury lidu.
49

 Následuje epizoda, ve které neznámá 

ţena vylije Jeţíšovi na hlavu vzácný olej z nardu, za coţ se na ni někteří obořili, povaţují to za 

plýtvání (cena je zde určena na 300 denárů), ale Jeţíš její čin ocení, protoţe ona jediná pochopila, o 

čem celou dobu Jeţíš mluví a kam směřuje. Pomazává mu hlavu, a toto pomazání je pokládáno za 

pomazání k pohřbu (Mk 14,1-9). Celý příběh Mk je určován událostí pašijí. V protikladu k této 

události Marek staví Jidáše odcházejícího za velekněţími, aby Jeţíše vydal. Jde o vědomý kontrast 

věřící ţeny, nevědoucích velekněţí a zrádce.
50

 Velekněţí se z jeho činu radují a slibují mu peníze 

(Mk 14,10-11).
51

 Radost měli pravděpodobně proto, ţe se báli reakce lidu a moţných nepokojů, 

                                                      
46

 LIMBECK, Meinrad. Malý Stuttgartský komentář, Nový Zákon 2: Evangelium sv. Marka. 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 49-51. ISBN 80-7192-219-6. 
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 PAFFENROTH, Kim. Judas: images of the lost disciple. 1st ed. Louisville, KY: Westminister John Knox 

Press, c2001. s. 6. ISBN 0-664-22424-5. 

48
 DONAHUE, John R. a Daniel J. HARRINGTON. Sacra Pagina: Evangelium podle Marka. 1. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 401. ISBN 80-7192-915-8. 

49
 Ibid., s. 387-389. 

50
 EVANS, Craig A. Word Biblical Commentary Vol. 34b, Mark 8:27-16:20. 1. Nashville: Thomas Nelson 

Publishers, 2001, s. 364. ISBN 0-8499-0253-3. 

51
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kdyby byl Jeţíš zatčen ve dne a na veřejnosti. S Jidášem měli jistotu, ţe jim ho vydá bez účasti 

davů a ještě si to pojistili slíbenou odměnou.
52

 

Marek nepředkládá motiv Jidášova činu. Můţeme pouze spekulovat, co ho ke zradě vedlo. 

Moţná se přidal k Jeţíšovi, protoţe horlivě touţil po Boţím království a nastolení nové vlády v 

Jeruzalémě, tady a teď. Podle Jidáše se však události nevyvíjely, dle jeho očekávání. Vládnoucí 

náboţenské elity nevítaly Jeţíše v Jeruzalémě a brojily proti němu. Dokonce sám Jeţíš začal mluvit 

o své smrti místo toho, aby se jako mesiáš ujal pozemské vlády, coţ mohlo Jidášovi připadat jako 

absolutní zbytečnost v kontrastu s danou příleţitostí ujmout se vlády. Pravděpodobně se snaţil 

dostat ze své situace, v tomto případě zradou.
53

 

Jeţíš označuje zrádce v situaci, kdy spolu s Dvanácti večeří. Markova chronologie je 

poněkud nejasná, nemůţeme s přesností určit, jestli Mk přesně kopíruje ţidovské tradice.
54

 Pro 

čtenáře jiţ není ţádné překvapení, ţe Jeţíš bude zrazen a ţe oním zrádcem je některý z Dvanácti, 

ale pro učedníky je to novinka. Odkazy na Ţalmy jsou zde evidentní.
55

 V období pozdní antiky 

bylo společné jídlo povaţováno za znak důvěrnosti, a tak myšlenka, ţe by zrádce stoloval 

s člověkem, kterého měl zradit, je odpudivá. Jeţíšovo předpovídání budoucnosti je oblíbeným 

motivem v Mk (např. Mk 10,33-34; 13,3-9). Také je moţné, ţe Marek pouţil motiv předvídání 

zrady, aby zjemnil skutečnost, ţe Jeţíše zradil jeden z jeho nejbliţších.
56

 Zarmoucení učedníků 

značí skutečnost, ţe je překvapila zrada jednoho z Dvanácti. Představa, ţe ho zradí jeden 

z Dvanácti (ne jeden z jeho mnohých následovníků), který s Jeţíšem chodil od začátku jeho 

působení, byla asi nesnesitelná. Zároveň však jejich otázka: „Snad ne já?“
57

 ukazuje další motiv 

Mk, kdy je víra učedníků neustále zpochybňována a oni sami si svou vírou nejsou jistí. 

Nepředstavitelnost zrady Jeţíš ještě více zdůrazňuje ve verši 20. Předkládá nám tak nemyslitelnou 

situaci, ţe by zrádce, který byl povaţován za nejbliţšího přítele, namáčel chléb ve stejné míse
58

 

jako ten, koho zradí.
59

 Mk tak nechává otázku apoštolů, kdo je oním zrádcem, nezodpovězenou, a 
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dokonce ani nevíme, zda Jeţíš sám ví, jestli je Jidáš zrádcem (Mk 14,18-21).
60

 Se zrádcem Syna 

člověka bude naloţeno špatně. Jeţíš pouţívá „běda“
61
, coţ je častá formulace ve Starém zákoně

62
, 

pomáhá tak rozvíjet prezentaci trpícího Jeţíše.
63

 Zrádce čeká mnohem horší osud a je zde postaven 

do kontrastu s Jeţíšovým poselstvím bezmezně odpouštět, vyjma zločinu proti Duchu svatému (Mk 

3,28-29). Jidášův čin tedy představuje příklad hříchu, který nelze odpustit.
64

 

Jeţíš ani nestačí domluvit a Jidáš se objevuje na scéně a není sám. Je doprovázen houfem 

(ochlos)
65
, který je ozbrojen a v tomto daném kontextu je vnímán negativně. Přesto nejde o nějakou 

najatou bandu, protoţe byli najati velekněţími, učiteli Zákona a staršími, tedy hlavními nepřáteli 

Jeţíše. Marek znovu zdůrazňuje příslušnost Jidáše k Dvanácti, jako toho, kdo odstartoval jeho cestu 

na kříţ. Nejenţe zrazuje jeden z vyvolených, ale symbolika Dvanácti jako nových kmenů Izraele 

naznačuje, ţe Jidáš zradil jak Jeţíše, tak i Izrael.
66

 Cyničnost situace tkví nejen ve vydání Jeţíše 

jedním z jeho nejbliţších, ale i ve způsobu, jak Jeţíše Jidáš označil, a to polibkem (políbení 

pouţívali rabíni a jejich ţáci k vyjádření úcty). Jidáš ještě houf popohání k rychlému zatčení, ale 

pravděpodobně ne kvůli tomu, ţe by pocítil vůči Jeţíši soucit a snaţil se jeho utrpení zkrátit. To, ţe 

Jidáš oslovuje Jeţíše jako Mistra (Rabbi), zde ještě nemá negativní konotaci jako v Mt 23,8 a 

uchovává si svůj původní význam jako výraz úcty (Mk 14,43-45).
67

 

Mk chápe Jidáše jako učedníka, který nepochopil zvěst, kterou Jeţíš přináší. Nejen on, ale i 

ostatní učedníci neustále zápasí s výzvou o uvěření. Jakmile je Jeţíš zatčen, všichni učedníci se  

rozutečou. Raně křesťanské obce byly terčem pronásledování, a tak Marek posunuje otázku 

věrnosti na novou úroveň. Křesťan si mohl vybrat, zda bude následovat Krista i v případě ohroţení 

vlastní existence, nebo zradí ostatní věřící a při prvním problému uteče jako učedníci.
68
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1.3 Jidáš v Lukášově evangeliu 

 

Lukášovo evangelium (dále jen L) je označováno jako synoptické, také přebírá strukturu od 

Marka, přesto má své vlastní odlišnosti. Tak např. sloţení apoštolů je obměněno. Zároveň zmíním, 

ţe Lukáš velice často označuje Dvanáctku jako „apoštolové“
69
, zdůrazňuje jejich roli jako 

spojovací článek mezi působením Jeţíše a nástupem církve (navíc sám Jeţíš je takto chápe) a 

nezapomíná i na význam Dvanáctky jako nástupců dvanácti kmenů Izraele (proto je nutné ve Sk 

Jidáše nahradit).
70

 Jidáš Iškariotský je zde postaven do kontrastu se Šimonem, zvaným Zelóta, jako 

ten, který se stal zrádcem (L 6,16).
71

  

Podobně jako v předchozích synoptických evangeliích L umisťuje události do období 

ţidovských Velikonoc a ztotoţňuje je se svátkem nekvašených chlebů (paschou), coţ mimo jiné 

v této perikopě neustále zdůrazňuje.
72

 Zároveň klade v předcházejících perikopách do protikladu lid 

a velekněţí se zákoníky. Jeţíš je u lidu populární, ale u náboţenských elit nikoliv.
73

 Můţeme tak 

soudit ze záznamů Josepha Flavia a zejména za velení prokurátora Pontia Piláta byly nepokoje na 

denním pořádku.
74

 Motiv Jidáše k vydání Jeţíše je v L jiný. Oproti ostatním synoptickým textům 

vstupuje do Jidáše satan. Jestliţe se satan vyskytuje během Jeţíšova působení, tak se událost pašijí 

zdá jako vhodný moment k paralizujícímu útoku na Jeţíše. Snaţí se učedníky zlomit v jejich víře 

(„protříbit je jako pšenici“- L 22,31).
75

 Kromě působení satana nám L nepřináší jinou Jidášovu 

motivaci k vydání Jeţíše velekněţím a velitelům stráţe. Scéna mezi Jidášem a předáky spíše 

připomíná finanční transakci, protoţe se obě strany dohodly, ţe jim Jeţíše Jidáš vydá v situaci, kdy 

Jeţíš nebude obklopen davy příznivců. Zde znovu vidíme Lukášovu tendenci sympatizovat s lidem, 

kdyby byl Jeţíš zatčen za přítomnosti veřejnosti, pravděpodobně by ho zástupy bránily. Jeţíš 

působí spíše jako filosof (pozoruhodná je podobnost se Sókratovým osudem) a vinu, kterou ostatní 

evangelisté kladou spíše na celý lid, se Lukáš snaţí svalit na jeho vůdce a představitele (L 22,1-
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6).
76

 Na chvíli se zdá, ţe zlo zvítězilo nad dobrem, ale Lukášovy náznaky od počátku příběhu 

naznačují, ţe se stane, co bylo předpovězeno, osud Mesiáše je v pevných rukou Boţích.
77

 

Zajímavé je, ţe Lukáš klade označení zrádce aţ po ustanovení Večeře Páně (na rozdíl od 

Mk), dává tak tuto nepříjemnou skutečnost do kontrastu s relativně intimním momentem, kterou 

právě Jeţíš proţil se svými učedníky. Aby nebylo pochyb, ţe tím, kdo ho vydá, bude jeden z těch, 

co s ním sedí u stolu, explicitně zdůrazňuje tento fakt (aby čtenář neinterpretoval, ţe by Jeţíše mohl 

vydat někdo jiný - např. Bůh).
78

 Pro zrádce však nenalézá omluvu, i kdyţ zradě předcházel 

nadpozemský zásah a ponese za ohavnost svého činu plnou zodpovědnost, protoţe šlo o totální 

narušení důvěry a loajality. Nemůţeme směšovat lidskou zodpovědnost s nadpozemskou 

svrchovaností. Reakce učedníků je trochu odlišná neţ v Mk nebo Mt. Jidáš však stále není označen 

jako zrádce, a tak se učedníci začnou dohadovat, kdo zradu teprve učiní. Lukáš nám tak nechává 

otevřenou moţnost, ţe někdo z budoucích pilířů církve by mohl zradit (L 22,21-23). Staví si tak 

konstrukci pro následující dvě perikopy (L 22,24-38).
79

 

Lukášova scéna zatčení probíhá takřka v poklidu a Jeţíš je pánem situace. Zástup v čele 

s Jidášem, který se vytratil od skupiny, aby mohl dokonat svůj plán, se najednou zjeví. L vypouští 

zmínku o zbraních, jimiţ byl vyzbrojen zástup v Mk, i dohodu na smluveném znamení a zástup 

působí spíše jako dav Jeţíšových odpůrců, neţ celý lid. Jidáš rovnou přistupuje k Jeţíšovi, aby ho 

políbil, ale nevíme, zda k polibku skutečně došlo, Jidášova aktivita je zde zcela omezena.
80

 Otázka, 

kterou klade Jeţíš Jidášovi
81
, svědčí o skutečnosti, ţe Jeţíš gesto přivítání prohlédne jako symbol 

zrady. Přesto Jeţíš působí klidným dojmem, nereaguje přehnaně na přicházející dav, na zradu 

jednoho z Dvanácti ani na impulzivnost učedníků (L 22,47-53). Role zástupu, učedníků i 

samotného Jidáše je tak minimální, pánem situace se stává samotný Jeţíš.
82

 

Musím zmínit i roli satana, která je v L velice silná. Jak Mt, tak L zmiňuje pokušení na 

poušti, i kdyţ s určitými rozdílnostmi. Důleţité je, ţe po pokušení v Chrámu Jeţíš odmrští satana a 

on se vzdaluje aţ do příhodného momentu (L 4,13). Nejasné motivy u Marka (pomazání k pohřbu) 

nebo chamtivost u Matouše v L zcela mizí. L umisťuje pomazání Jeţíše do ranější fáze Jeţíšova 
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příběhu (L 7,36-50), důvodem pohoršení není plýtvání drahými prostředky, ale to, ţe tím, kdo 

pomazává, je hříšnice, tedy člověk, který striktně nedodrţuje Tóru. Zároveň Jidáš pouze souhlasí, 

ţe za svůj čin bude odměněn, čistě jen přijímá nabídku. Jidášova zrada spočívá v 

konečném prosazení satanova komplotu proti Jeţíši a Jidáš je tak pouhou loutkou v celém příběhu. 

Jde o jakýsi dualismus v Jidášovi, na jedné straně je následovníkem Jeţíše a vyvoleným apoštolem, 

na straně druhé je pod zhoubnou mocí satana a odmítá být pod vlivem Jeţíše.
83

 Bůh však Jeţíše 

vzkřísí, tím překonává zdánlivou moc satana. Zároveň uvádí důvod, proč bude Jidáš potrestán.
84

 

Vliv satana nijak nezmenšuje vinu Jidáše, který svého nejbliţšího vydává k tak kruté smrti. U 

Lukáše jde o varování pro další potencionální hříšníky.
85

 

 

1.4 Jidáš v Janově evangeliu 

 

Janovo evangelium (dále jen J) se poprvé zmiňuje o Jidáši ve chvíli, kdy se Petr vyzná ze své 

víry. Kontext dané situace je mnohem dramatičtější neţ u synoptiků, mnoho Jeţíšových učedníků 

ho opouští, protoţe se jim nelíbí jeho učení i po všech mimořádných věcech, které činil a oni je 

viděli. I kdyţ jim Jeţíš vyjeví mnoho, ví, ţe někteří nevěří a ţe jeden z nich je zrádcem. Ten, kdo 

věří a neodejde, musí tuto víru dostat od Boha. Jeţíš se obrací na Dvanáct apoštolů, zda chtějí také 

odejít, ale Petr za ně vyznává jejich víru v Jeţíšův původ, čímţ se odlišuje od ostatních učedníků. I 

v této skupině se můţe objevit někdo, kdo zklame. Pouhé vyznání víry není zárukou, ţe někdo 

Jeţíšovu zvěst neodmítne.
86

 Jan jako jediný uvádí zmínku o Jidášově rodině, tedy ţe byl synem 

Šimona Iškariotského (J 6,68-71).
87

 

U Jana nemáme zprávu o tom, jaká byla Jidášova motivace ke zradě. Hlavním iniciátorem 

k zabití Jeţíše je sanhedrin, Kaifáš a Ţidé, a to v reakci na vzkříšení Lazara. Někteří Ţidé sice 

uvěřili na základě zázraku (podobně jako u předchozích zázraků), ale někteří šli Jeţíše udat 

farizeům. Ti sice zázrak viděli, ale pouze o něm ţidovským předákům referují. Svolají tedy 

sanhedrin a jejich hlavní obavou bylo, ţe by lid v Jeţíše uvěřil a kupříkladu ho prohlásil za krále, 

coţ by jistě vyvolalo reakci Římanů. S jistou ironií se Kaifáš odvolává na tradici, existující od dob 
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makabejských válek, kdy kdyţ se dobrý člověk obětuje za národ, Bůh národu poţehná. Nebojí se 

ale, ţe by Římané zničili Chrám nebo národ. Jejich opravdovou starostí je, ţe jim svaté místo a 

národ vezmou. To naznačuje, ţe jim ve skutečnosti nešlo národ nebo o Chrám, ale o jejich vlastní 

místa a ztrátu moci. Kaifášova prorocká slova, která sice pronáší, ale ve skutečnosti nechápe, jaký 

dosah budou mít. Jeţíš zemře za národ, ale to povede nejen k poţehnání daného národa, ale i 

k spojení všech Boţích dětí, i těch, kteří nejsou Ţidé.
88

 Rozhodnutí tedy jiţ bylo učiněno a 

velekněţí a farizeové očekávali, ţe Jeţíš do Jeruzaléma přijde a oni ho budou moci zatknout (J 

11,45-57).
89

 

I J přináší informaci o Jeţíšově pomazání. Jan tuto scénu klade do spojitosti s rodinou Lazara 

(kterého vzkřísil) a jeho sestrami Martou a Marií. Marie pomazává Jeţíšovy nohy drahým olejem 

z nardu, coţ se příčí Jidášovi Iškariotskému. 300 denárů je cena, na kterou oceňuje Jidáš olej, 

odpovídající aţ roční mzdě zaměstnaného muţe. Jidáš se ohání myšlenkou, ţe peníze za prodaný 

olej mohly být rozdány chudým, ale evangelista odhaluje jeho pravé, lakomné úmysly uţ jenom 

tím, ţe ho znovu označuje jako budoucího zrádce.
90

 Zároveň nám přináší informaci, ţe Jidáš byl 

pokladníkem skupiny (J 12,1-8).
91

 Máme zde v kontrastu láskyplný čin Marie a neupřímnou 

Jidášovu námitku. Marie jako první pochopila smysl Jeţíšova osudu, zatímco jeden z Dvanácti 

myslí jen na sebe.
92

 

Jidáš se znovu objevuje v momentě, kdy měla nastat Jeţíšova „hodina“. Při, nebo před večeří 

do jeho srdce satan vkládá myšlenku zrady. Rozhodnutí o vkladení této myšlenky ale patří 

Satanovi, ne Jidášovi.
93

 Dle Nového Zákona v srdci sídlilo nejen myšlení člověka, ale i vůle. 

Prolog, který uvádí události ohledně jeho osoby ve verších 18-19 a 21-30, je vědomým kontrastem 

k láskyplnému aktu Jeţíše, který následuje. Jeţíš má situaci jiţ delší dobu plně pod kontrolou, své 

učedníky si zvolil a vyslal, i kdyţ věděl, ţe můţou podlehnout slabosti, nebo ţe ho zradí.
94

 Avšak 

nejenţe Jidáš Jeţíše zradí, dokonce s ním sdílí chléb, coţ svědčí o totálním morálním úpadku. Jeţíš 

se však od svého údělu neodvrací, pouze konstatuje, ţe je nutné, aby se naplnila slova Písma.
95
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Jidáš ani jiné zlé síly mohou jenom přispět k naplnění Boţského záměru seslaného v Jeţíši (J 13,1-

20).
96

 

Jestliţe Jeţíš v předchozích verších jen naznačuje existenci zrádce mezi blízkými, zde ho jiţ 

plně odhaluje a konfrontuje ho. Přesto jsou učedníci zmateni, dokonce i ten, který je Jeţíšovi 

nejbliţší. Tato konfrontace působí na zrádce způsobem, ţe buď odvolá svůj smrtelný úmysl, nebo 

ho naopak opustí. Jeţíš určuje zrádce omočením kousku chleba a podáním ho Jidášovi, 

pravděpodobně jako naráţku na verš 18 a odkaz na Ţ 41,10. V tu chvíli do Jidáše vstoupil satan,  

Jidáš se tak stává součástí plánu ďábla, uţ ne Boţího plánu. Interpretace podání sousta jsou různé, 

nyní uvedu jen některé z nich. Podáním chleba prý Jeţíš zrušil členství Jidáše mezi vyvolenými a 

vydal ho satanovi (Schatter). Případně Jidáš v příběhu spásy sehrál jen roli loutky (Becker). Spíše 

však Jeţíš svým činem prokazuje Jidášovi laskavost neţ nepřátelství. Výzvou k učinění činu hned  

Jeţíš Jidáše vyzývá k rychlému rozhodnutí- buď bude spoléhat na Jeţíšovu dobrou vůli a začne 

svého záměru litovat, nebo bude trvat na svých záměrech. Vlivem satana se ale Jidáš rozhodne 

podlehnout moci temnoty. Jan se nám snaţí předloţit odstrašující příklad člověka, který chodil ve 

společnosti Krista, ale nakonec podlehl vábení satana a tmy. (J 13,21-30).
97

 

Ve scéně zatčení máme i geografický údaj, kde mělo k této události dojít, a to u potoku 

Cedron, kam Jeţíš po svých slovech odchází s učedníky. Jidáš toto místo zná, a tak v čele oddílu 

vojáků a stráţe od velekněţích odchází Jeţíše zradit, avšak je velice nepravděpodobné, ţe by 

tomuto davu velel. Spíše mu měl ukázat cestu. Jan pro zástupy pouţívá výraz speira
98
, coţ je 

římská kohorta, asi desetina římské legie (cca 600 muţů), a chiliarchos
99

 označující ţidovské 

vojenské orgány.
100

 (J 18,1-12). Je moţné, ţe s Jidášem šel manipul (cca 200 muţů), ale protoţe 

během svátků bylo více vojáků povoláno k pohotovosti kvůli moţným nepokojům, tak ţidovští 

předáci předpokládali moţný odpor během zatýkání Jeţíše. Tedy zatímco by chrámová stráţ 

zatýkala, vojáci by zajišťovali pořádek. Avšak musíme brát na zřetel, ţe historicita u Jana je 

podřízena jeho teologickému záměru. Představitelé temnoty se spojují proti představiteli světla. Na 

rozdíl od synoptiků však Jeţíš nad Jidášem nevynáší ţádný soud, i přestoţe ho zradí, Jeţíš stále 
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miluje ty, které si vyvolil.
101

 V J chybí akt Jidášovy zrady (např. polibek), Jeţíš je však pánem 

situace a přebírá iniciativu, on sám sebe vydává, jak to bylo určeno.
102

 

 

1.5 Význam jména Jidáš Iškariotský 

 

Vysvětlit jméno Jidáš (varianta jména Juda)
103

 není tak těţké, protoţe jde pravděpodobně o 

relativně běţné jméno v 1. st. po Kr. Jelikoţ se toto jméno v Novém zákoně objevuje relativně 

často, kupříkladu Juda jako předek Jeţíšův (Mt 2,6; L 3,30) nebo Juda, Jeţíšův bratr (Mt 13,55; Mk 

6,3) atd.
104

 

O přízvisku Iškariotský se dodnes vedou spory. Nejčastěji se vykládá jako íš keriot, tedy 

„muţ z Keriotu“. Zmínku o městě stejného jména najdeme v Jz 15,25 (vesnice poblíţ Chebrónu) a 

také v Jr 48,24 (na Moábském území), nicméně nelze určit, kde toto místo leţelo, je také 

nepravděpodobné, ţe by autor pouţil hebrejské slovo íš. Moţné je, ţe jméno pochází z latinského 

sicarius (vrah), které bylo semitizováno na „iskarioth“. To by naznačovalo, ţe Jidáš byl 

příslušníkem hnutí zelótů, jejichţ radikální odnoţí byli tzv. sikariové.
105

 Tato interpretace je však 

spíše nepravděpodobná.
106

 Někteří vidí původ v semitském kořenu sakar (předat), popřípadě 

v shaqar (podvod, klam). Také se řecké „Ἰσκαριώθ“ povaţuje za odvozeninu z aramejského 

„šekaria“
107
, coţ se dá přeloţit jako „muţ s dýkou“, „barvič“ nebo „červený“.

108
 Moţností a 

výkladů je mnoho, pravděpodobně však půjde o přízvisko, které bylo postavě přisouzeno aţ 

později na základě jeho činu.
109
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2. Hlavní rysy gnóze 

 

Vzhledem k rozsahu této práce není moţno postihnout veškeré poznatky, které se ke gnózi 

vztahují, proto čtenáře odkazuji k uvedené literatuře, zde uvedu pouze nejzákladnější znaky, jeţ se 

váţí k tématu. Neexistuje ţádná hlavní definice gnóze, protoţe gnostická hnutí se vyznačovala 

svojí rozmanitostí a na výklady textů a teologii neuplatňovaly tak přísná pravidla, coţ vysvětlují i 

protichůdné tendence, které se v gnózi objevují. Neexistují nějaké základní spisy, které by 

gnostické skupiny měly společné, častá je však inspirace v mytologických a náboţenských 

systémech helénského období. Spojují se v něm řecké, ţidovské, perské a křesťanské, v některých 

hnutích i indické prvky, a tak nelze hovořit o samostatném „náboţenství“.  

Většina gnostických nauk se odvolává na jakési „prazjevení“, které probíhá za sloţitých a 

mytologických okolností, přičemţ dochází i ke stvoření světa a vtělení boţské částice. Následuje 

postupný pád (většinou je tento pád způsoben určitým principem, ztělesněném muţskou nebo 

ţenskou postavou) a další zrod světa, který má svého Stvořitele, ale ten je gnostiky povaţován za 

falešného boha. Gnostici se snaţí tento rozvrácený stav napravit a navrátit se k původní pravdě. 

Celý tento tvořitelský proces obsahuje i vznik různých mytických postav.
110

 Pojem „gnóze“, 

znamená „vědění“ nebo „poznání“ a gnostici věřili, ţe právě vědění přináší spásu a osvobození. Jde 

tedy o náboţenské poznání, které je zjeveno a darováno pouze vyvoleným. Součástí spásného 

vědění je poznání boţské přirozenosti, prostředky, jak spásnou gnózi poznat a daný člověk, který se 

snaţí poznávat. Důleţité je i pojetí víry, kterou gnostici chápou jako něco podřadného, co nejde do 

hloubky. Pro gnostiky nepředstavovaly hříchy tak velkou zátěţ jako spíše nedostatek poznání 

fungování tohoto světa a sama sebe. Důleţité bylo poznat cestu, jak se navrátit do boţského světla. 

Dalším znakem je dualistické vidění světa, kdy boţská jiskra, která je v člověku a je boţského 

původu, upadla do tohoto světa a je nutné, aby se navrátila zpět, právě díky existenci tohoto světa. 

Přes tuto boţskou jiskru je moţné dojít k přiblíţení nebo aţ ke zrovnoprávnění člověka 

s „neznámým“ boţstvem, které stojí nad vším popsatelným nebo pochopitelným. V protikladu 

k tomuto Bohu stojí temnota, která je většinou ztotoţňována s látkou a tělesností nebo 

nevědomostí. Svět, ve kterém ţijeme, je jakýmsi vězením osudu a člověk, resp. pouze boţská 

jiskra, je schopen nastoupit na cestu postupného vymaňování, pouze pomocí osvobozujícího aktu 

od transcendentního boha. Pro gnózi jsou důleţité zejm. soteriologie a eschatologie, do kterých 

patří představy o spasiteli i spáse nebeské duše.
111
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Evangelium Jidáše se řadí k tzv. sétovské větvi. Tito sétovci byli pojmenováni po třetím 

synovi Adama a Evy, Séthovi, který se narodil po incidentu mezi Kainem a Ábelem. Sétovci 

povaţovali Sétha nejen za zakladatele nového, výjimečného pokolení, které je osvíceno a má právo 

na pravé poznání Boha, ale např. v Evangeliu Egypťanů i za Spasitele. Uznávali existenci boţské 

triády, kdy v čele stojí nepoznatelný Nejvyšší Bůh, jehoţ popisují pouze negativní teologií. Boţská 

trojice je sloţena z Otce („Nevýslovný), Matky („Barbeló“) a Syn („Autogenés“ neboli 

„Nezrozený“, někdy jako „Adamas“). Aión Barbeló je sloţen ze tří entit jménem Kalyptos, 

Protofanés a Autogenés a z Autogéna emanují čtyři světelné bytosti – Harmozel, Oroaiel, Daveithe 

a Eleléth. Tyto světelné bytosti mají další čtyři potomky – Gamaliela, Gabriela, Sambla a 

Abrasaxe. Jaldabaóth je zlým demiurgem s rysy lva a hada.
112

 Jejich systém je zaloţen na třech 

prvotních principech, které podmiňují stvoření světa. Těmito principy jsou „světlo“, „duch“ a 

„temnota“, kdy nejníţe stojí temnota, uprostřed je duch a nahoře je světlo. Sétovská kosmogonie je 

tak postavena na události pádu, který je způsoben nadsvětskou bytostí většinou muţského pohlaví. 

Také se zde objevuje myšlenka kruhového pohybu, kdy to, co je nahoře, padá dolů a zase se vrací 

nahoru do svého původního stavu. Tento kruhový pohyb je narušován temnotou, která je ale pro 

tento systém nutná.
113

  

Zvěst Jidášova evangelia nese úplně jiný teologický záměr neţ ostatní spisy, ve kterých se 

Jidáš vyskytuje. Jestliţe v kanonických evangeliích Jidáš stojí mimo evangelistovu pozornost, 

dokud nedojde k jeho zradě, v Jidášově evangeliu má zcela exkluzivní postavení. Nabízí se nám 

otázka, proč by volil Jeţíš Jidáše, jako jednoho ze svých učedníků, jednoho ze svých nejbliţších? A 

proč by mu tedy svěřoval pokladnici, kdyby mu (podle J) nevěřil? Jidášovo evangelium pracuje 

s myšlenkou, ţe Jidášův ţivot a jeho úloha byly součástí Boţího plánu, aby Jeţíš mohl zemřít za 

naše hříchy. Odehrálo by se ukřiţování, kdyby si zradu Jidáš rozmyslel? Jidáš jako jediný pochopí, 

ţe Jeţíš přichází z jiného světa, přičemţ ostatní učedníci jsou upozaděni jako ti nechápaví a Jidáš je 

ten, komu Jeţíš vyjevuje základní pravdy o poznání Boha, uspořádání světa i o stvoření bytostí a 

v jaké hierarchii se nachází. 

Nakonec je Jidášovi sděleno, ţe díky jeho zradě bude povýšen nad ostatní a ţe pro jeho 

osobu se obětuje tělo člověka, které nosí. Pro Jeţíše zde není důleţitá fyzická existence, aţ se jí 

vysmívá. Pro tohoto Jeţíše není důleţité tělo, ale to, ţe dokáţe odhalit duchovní bytost, která je 

uvnitř jeho samého. Zároveň pro něj není důleţitý tento spodní, nedokonalý svět, on ţije ve světě 

světla a ţivota. Smrt není nic děsivého, protoţe je to prostředek, jak se zbavit těla a navrátit se do 

nebeského domova a Jidáš je tím, který mu tento návrat umoţní. Jeţíš je tedy chápán spíše jako 

učitel a vyjevitel pravdy neţ jako spasitel, který přišel umřít za naše hříchy. 
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Gnostická hnutí byla často napadána mysliteli a představiteli církve pro přílišnou volnost 

myšlení a obviňována za „zlé“ a „škodlivé“ aktivity. Autor Jidášova evangelia se této kritice brání 

tím, ţe kritizuje církev z nechutného chování všeho druhu.
114

 Jidášovo evangelium patří k sétovské 

větvi gnóze, kdy pouze potomci Šéta (varianta jména Séth) jsou vyvoleni k novému osvícenému 

pokolení. Důleţitější pro ně bylo vědění, ne víra, špatnou situaci v tomto světě nepřičítají hříchu, 

ale ignoranci, kterou lze, podle Jidášova evangelia, eliminovat pouze skrze poznání vědění. Je 

jasné, ţe teologie Jidášova evangelia nese určité prvky raného křesťanství spojené s ţidovskou 

filosofií a gnostickými myšlenkami, ovlivněnými i helénistickými představami. 

 

2.1 Historie Jidášova evangelia 

 

Text pravděpodobně vznikl před rokem 180 po Kr. (asi dvě aţ tři desetiletí předtím), protoţe 

se o něm zmiňuje Ireneus z Lyonu ve svém díle Adversus haereses, jehoţ datace se pohybuje právě 

kolem tohoto roku (i kdyţ v dnešní době známe jen jeho latinský překlad ze 4. st.). Koptský 

překlad Jidášova evangelia datujeme okolo roku 200 n. l.
115

 

První oznámení o přípravách edice a překladu Jidášova evangelia se uskutečnilo na kongresu 

Mezinárodní asociace pro koptská studia v Paříţi dne 1.července 2004. Tím, kdo tuto zprávu 

oznámil, byl emeritní profesor ţenevské univerzity Rodolphe Kasser. Kodex nazvaný Tchacos 

z období raného křesťanství, o kterém dlouho všichni pochybovali, ţe vůbec existuje, byl 

pravděpodobně objeven koncem 70. let 20. st. ve středním Egyptě v hrobce nad vesnicí Amhar.
116

 

S okolnostmi nálezu, jeho dlouhou cestou ke zveřejnění i podobou nalezeného textu se v práci 

nebudu zabývat, odkáţi pouze na příslušnou literaturu. Ráda bych, ale zmínila spisy, které kodex 

obsahuje. Jde o Petrův list Filipovi, Jakub, Jidášovo evangelium a Kniha Allogenéta.
117

 

Ireneneus zmiňuje Jidášovo evangelium v souvislosti s hnutím kainitů, avšak bohuţel 

nevíme, zda toto hnutí opravdu existovalo, nebo šlo jen o konstrukt Ireneje.
118

 Název pochází od 

biblického Kaina, který je tradičně chápán jako první vrah, ale ne u kainitů. Toto hnutí chápalo 

starozákonního boha jako nepravého, falešného stvořitele tohoto světa, ze kterého je nutno 

uniknout. V gnostických systémech bylo velice časté, ţe postavy ze Starého a Nového Zákona, 

které stojí v opozici k Bohu, byly chápány jako ty, co poznaly pravdu a pochopily tajemství nutná 
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ke spáse (uctívaly např. i Ezaua, Koracha nebo sodomské). Podle Ireneje, kainité v tomto odmítání 

starozákonního boha šli aţ do extrému. Vše, co tento bůh přikazuje, zavrhovali a naopak. Proto prý 

odmítali světit šábes, jedli vepřové a cizoloţili. Proto není překvapivé, ţe takové hnutí by údajného 

Jeţíšova nepřítele povaţovalo za nejbliţšího spojence. Irenej dokládá, ţe kainité hojně pouţívali 

právě Jidášovo evangelium. O Kainitech a Jidášovi nám přináší informace ještě anonymní latinský 

traktát ze 3. st. Proti všem herezím mylně připisovaný Tertulliánovi. Podle této Pseudo-

Tertulliánské verze kanité věřili, ţe Jeţíš byl obětován, aby umoţnil spásu pro lidstvo, kterému ve 

spasení brání druhořadý demiurg, v jehoţ moci je tento svět.
119

 Tento spis ale nezmiňuje Jidášovo 

evangelium, takţe je moţné, ţe kainité nebyli autory Jidášova evangelia (jelikoţ v nám dochované 

verzi se nevyskytují starozákonní postavy, a to včetně Kaina), nebo ţe existovalo více jeho verzí.
120

 

 

2.1.1 Popis a interpretace Jidášova evangelia 

 

Na počátku bylo nesmírné zcela transcendentní boţstvo a pomocí řady emanací a stvoření se 

nebesa naplnila boţským světlem a slávou. Toto boţstvo je absolutně nepojmenovatelné a 

nepopsatelné. Naproti tomuto nadpozemskému světu stojí niţší svět, kterému vládne vládce, 

stvořitel jménem Nebró (také někdy jako Jaldabaóth), který je zlomyslný, a proto vznikají 

problémy v našem světě a je nutno naslouchat moudrosti, která obsahuje boţské světlo. Nejhlubší 

tajemství tohoto univerza je v tom, ţe někteří lidé v sobě nesou boţského ducha a toto Jeţíš učí 

Jidáše. Svět, ve kterém ţijeme, je poškozený a lidé, kteří v sobě nesou tohoto boţského ducha, patří 

do boţského světa. To znamená, ţe jestliţe je Jeţíš synem této boţskosti, my všichni v sobě 

neseme tuto boţskost, musíme však poznat boţské poznání, potom budeme osvíceni.
121

 

Při zkoumání Jidášova evangelia pouţívám číslování veršů, které je uvedeno v českém 

překladu od Marka Dospěla. Jidášovo evangelium začíná prohlášením, ţe jde o tajnou zprávu, 

kterou Jeţíš předal Jidáši Iškarotskému přibliţně 8 dní, 3 dny před Velikonoční večeří. Tato tajná 

zpráva je tedy určena pouze pro gnostiky. Následuje popis Jeţíšova působení v tomto světě, kdy 

někteří sice ţili spravedlivě, ale někteří ne, proto bylo povoláno 12 učedníků, se kterými Jeţíš 

probíral boţská tajemství. Většinou se jim zjevoval v podobě dítěte, coţ je motiv, který můţeme 

vidět i v Tajné knize Janově
122

 nebo ve Zjevení Pavla.
123

 Dítě bylo v raně křesťanské literatuře 
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povaţováno za symbol nevinnosti a čistoty a Kristus ztělesňuje čistotu samu. Jeţíš se zjevuje 

učedníkům ve chvíli, kdy konají zboţnost nad chlebem a modlitbou, ale uţ zde vidíme první 

rozpory s kanonickou představou Jeţíše. Směje se jejich konání a učedníci se ptají proč, kdyţ jim 

tvrdí, ţe je synem jejich boha. Ale Jeţíš se jim vysměje, protoţe oni oslavují „svého“ boha, aniţ by 

za svou nevědomost mohli a uvědomovali si ji. Tento bůh oslavený apoštoly je starozákonním 

bohem, stvořitelem hmotného světa, ale Jeţíš přichází odjinud a ţádné lidské pokolení ho nezná. 

To je tradiční sétovský motiv, kdy lidské pokolení stojí proti „vyvolenému“ pokolení ze Sétha, tedy 

proti gnostikům, kteří jsou schopni poznat pravou Jeţíšovu podstatu (EvJud 33,1-27).
124

 Lidské 

pokolení nikdy nebude schopno pochopit ani jít k pokolení, ze kterého Jeţíš pochází (EvJud 37,1-

26). 

To učedníky popudí, Jeţíš si toho všimne a vyzve je, ţe ti, co mají boţskou jiskru v sobě, ať 

se mu podívají do tváře. Učedníci sice tvrdí, ţe jsou silní, ale jejich duše neobsahuje boţskou 

jiskru, a tak nejsou schopni se před Jeţíše postavit. Jenom Jidáš je schopen, sice s odvráceným 

pohledem, se před něj postavit a sdělit mu, ţe ví, ţe Jeţíš přichází z nesmrtelného aiónu Barbeló a 

ţe není schopen vyslovit jméno toho, který ho posílá. To znamená, ţe Jeţíš pochází ze světa 

nesmrtelných bytostí, není synem starozákonního boha a Barbeló je chápána jako Matka, 

prozřetelnost Otce. V tu chvíli Jeţíš poznal, ţe Jidáš je schopen poznat boţská tajemství (má v sobě 

boţskou jiskru), ale předpovídá jeho velké utrpení. Vyjevuje mu, ţe bude nahrazen, aby byl 

doplněn počet Dvanácti
125

, kteří slouţí „svému“ bohu. (EvJud 34,1-26; 36,1-26).
126

 

Učedníci potom přicházejí s viděním Chrámu, ve kterém je několik kněţí, někteří z nich se 

postí, jiní hřeší a výplody jejich nedostatků, se jejich oběti naplňují. To vše ve jménu Jeţíše. Tento 

„nedostatek“ („deficiency“) je výrazem pro nedostatek boţského světla v tomto i boţském světě. Za 

to můţe pád Sofie, jejímţ potomkem je stvořitel hmotného světa. Jeţíš jim vysvětluje, ţe kněţí 

z jejich vidění vzývají jeho jméno, protoţe ho povaţují za syna starozákonního boha. Jeţíš 

učedníky kriticky přirovnává k těmto kněţím a činnost kněţí k hlásání kanonických evangelií a 

působení představitelé rané církve, která lidstvo svádí z poznání pravé cesty a vede k jejich duševní  

smrti. Na konci budou tito „svůdci“ potrestáni a jejich konec se blíţí. V této Jeţíšově promluvě 

můţeme pravděpodobně sledovat i kritiku eucharistie nebo toho, čeho lze v lidském ţivotě 

dosáhnout.
127

 Také se zde objevuje, pravděpodobně platónská, myšlenka, ţe ke kaţdé duši je 
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přiřazena hvězda, pakliţe budeme ţít dobře, vrátíme se k přirozenosti své původní hvězdy (EvJud 

38-42). Bohuţel se nám v této pasáţi nedochovalo asi 17 řádků, také následující pasáţ 43,1-11 je 

silně poškozena, takţe je těţké rekonstruovat její smysl. Objevuje se v ní motiv stromu, který můţe 

být odkazem na strom v ráji. Motiv stromů v Edenu
128

 se u gnostiků objevuje relativně často, 

zejména pak strom poznání dobrého a zlého je, podle nich, zdrojem Boţského poznání.
129

 

Potom Jeţíš učí Jidáše, ţe po smrti zemře tělo, ale duše gnostického pokolení přetrvají a 

budou vyvýšeny, zatímco pro lidské pokolení pouţívá podobenství o rozsévači, známém 

z kanonických evangelií, podle kterého nemá smysl rozsévat na skále, protoţe to nenese ţádné 

plody. Toto lidské pokolení bylo stvořeno padlou Sofií, která je v gnózi chápána negativně, na 

rozdíl od ţidovského nebo křesťanského pohledu, kde je povaţována za část boţského (EvJud 

43,12-44,14).
130

 

Jidáš potom přichází s viděním nebeského domu, ale Jeţíš se mu vysměje kvůli jeho přílišné 

horlivosti. Označuje ho jako „třináctého ducha“, protoţe Jidáš je vyloučen z okruhu Dvanácti kvůli 

své duchovní podstatě. Popisuje, jak ho tato Dvanáctka surově napadla, pronásledovala ho a on se 

dostal na místo, odkud Jeţíš pochází. Popisuje slávu a nezměrnost tohoto místa a chce po Jeţíšovi, 

aby ho do těchto míst vzal. Jeţíš to ale odmítá, protoţe do tohoto domu nemůţe vstoupit ţádný 

smrtelník, vše je určeno jen pro svaté. Ale podle smyslu dalšího textu, ten, kdo má boţskou jiskru, 

můţe díky poznání uniknout z lidského těla. Následně se Jidáš ptá, zda jeho sémě spadá pod moc 

archontů. V sétovské gnózi bylo sémě povaţováno za boţskou jiskru v člověku, kterou v sobě mají 

gnostici a která dokazuje příbuznost s duchovními bytostmi. Archonti jsou vesmírní vládci tohoto 

světa, kteří pomáhají stvořitelskému demiurgovi. Následně Jeţíš Jidášovi vyjevuje, ţe kdyţ mu 

ukáţe království a celé jeho pokolení, bude Jidáš velice trpět a bude všemi pronásledován. Jidášův 

osud bude podobný, jaký vidíme v kanonických evangeliích a Sk, ale rozdíl je v tom, ţe na konci 

se stane jejich vládcem a všichni budou proklínat jeho výstup ke slávě (EvJud 44,15-46,26).
131

 

Jeţíš Jidášovi vykládá kosmologii, kdy mu přibliţuje existenci nevýslovného a 

neohraničeného aiónu, v němţ dlí bezejmenný neviditelný Duch, coţ je nejvyšší transcendentní 

bytost, kterou ani andělé nemohou spatřit. Tato představa je typická pro sétovskou gnózi a můţeme 
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se s ní setkat např. v Tajné knize Janově nebo Tomášově evangeliu.
132

 V tomto transcendentním 

prostoru se objevil světelný mrak, coţ bylo uţ podle starozákonní tradice znakem přítomnosti 

boţského. Z tohoto mraku vzniká samozrozený anděl (nebo posel), bůh světla (Autogenes, „Self-

Generated“), který je sétovci interpretován jako syn Boha, někdy jako Kristus. Tato postava měla 

být oporou Bohu. Z mraku vychází ještě další čtyři andělé, kteří měli být oporou Samovzniklému. 

Tento Samovzniklý tvoří slovem, bohuţel nám chybí část tohoto textu, takţe nevíme, co stvořil 

jako první, ale následuje stvoření prvního osvětlovače, aby nad „ním“
133

 vládl, také vznikají 

desetitisíce andělů, aby mu slouţily. Následuje tvoření aiónu světla, kterému je určen další 

osvětlovač a další tisíce andělů. Takto jsou stvořeny všechny světelné aióny, duchovní říše je jimi 

naplněna, mají za úkol klanit se boţskému. V prvním mraku světla přebýval Adamas, první lidská 

bytost známá z knihy Genesis jako obraz lidství, který pochází z boţského světla. Podle podoby 

anděla je pak stvořeno pokolení Sétha, podle Adamova syna Sétha, který má také původ 

v duchovní říši. Následuje tvoření dalších osvětlovačů (72) a z nich se vyjevili další osvětlovači 

(360), kteří spadají pod dvanáct původních aiónů a osvětlovačů, tento kaţdý aión má šest nebesí, 

proto existuje 72 nebesí se 72 osvětlovači. Ti mají kaţdý 5 základů, takţe dohromady existuje 360 

základů, toto vše se děje pod dohledem a vůlí nevyslovitelného Ducha. Tyto počty mají symbolický 

význam, 12 aiónů symbolizuje měsíce v roce nebo znamení zvěrokruhu, 72 nebes odpovídá 

tradičnímu počtu národů tehdejšího světa a 360 základů jako počet dnů solárního roku. Pararelu 

k tomuto popisu světa můţeme nalézt v Poţehnaném Eugnostovi.
134

 Těmto aiónům, nebesům a 

základům byla dána moc i zástupy andělů a duševní panny, kteří je měly uctívat. Motiv panny je 

v sétovské gnózi pouţíván pro boţské síly, u nichţ bylo potřeba zdůraznit jejich čistotu a 

neporušenost (EvJud 47,1-50,11).
135

 

Následuje popis vesmíru, chaosu a podsvětí. Zástupy nesmrtelných jsou nazvány vesmírem, 

coţ znamená záhubu. Náš kosmos je totiţ, na rozdíl od duchovní říše, náchylný k úpadku, a proto 

by měl být nazývána říší záhuby. V tomto kosmu se objevil první člověk se svými neúplatnými 

silami a také aión se svým pokolením, v jehoţ čele stojí anděl jménem Él. Jméno Él je 

starosemitským označením pro boha. Tento Él ze sebe tvoří 12 andělů, kteří se mají stát pány nad 

chaosem a podsvětím a vskutku z mraku se vyjevuje zakrvácený anděl ohnivou tváří, který nese 
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jméno Nebró, coţ znamená odpadlík nebo rebel. Podobná scéna se objevuje např. i v Evangeliu 

Egypťanů, tam jde ale o ţenského démona jménem Nebrúel, který se spojuje se Saklasem a 

vytvářejí spolu 12 aiónů.
136

 Nebró je znám také jako Jaldabaóth, coţ je označení demiurga 

v sétovských textech, dalo by se přeloţit jako „dítě chaosu“. Z mraku vyšel ještě Saklas (také 

jméno pro demiurga, v překladu znamená hlupák) a kaţdý z nich tvoří 6 andělů, z nichţ je zrozeno 

dalších 12 andělů, kteří nesou svůj podíl v nebesích. Dvanáct archontů a andělů potom rozděluje 

vládu nad podsvětím a chaosem. Prvním vládcem je Séth, který je nazýván Kristus. V sétovské 

gnózi je Kristus chápán jako pozemská podoba Sétha. Následují Hammathóth, Galila, Jóbel a 

Adónaios. Potom Saklas řekl svým andělům, aby stvořili člověka „podle podoby a podle obrazu“ a 

také ţenu Evu, která je v mraku zvaná Zóé, coţ znamená ţivot. Není zcela jasné, podle čí podoby a 

obrazu, ale např. v Tajné knize Janově je stvořen podle obrazu Boha nahoře a jeho různé vlastnosti 

vytvářejí archonti.
137

 Bohuţel část textu potom chybí, ale zachovala se promluva archonta 

k Adamovi, ţe on i jeho potomci budou mít dlouhý ţivot, coţ je odkazem na Gn 1,28 a 5,3-5, kde 

je popisována dlouhověkost prvních lidí. (EvJud 50,11-53,7).
138

 

Jidáš se poté ptá Jeţíše, zda lidská duše umírá. Bůh nakázal archandělovi Michaelovi, aby 

dal lidem ducha jako dar, kterému lidé budou slouţit. Zde se anglický a český překlad rozchází, 

český překlad uvádí dar ve smyslu „věno“, nebo „předsvatební manţelský dárek“. Anglický 

překlad uvádí „půjčka“. Svrchovaný Bůh, to je jiný bůh, neţ který dal první pokyn, nařídil 

archandělu Gabrielovi, aby dal „ducha velkého a neovládaného pokolení – ducha a duši“ pro 

zbytek duší. Tím je míněno séthovo pokolení, to dostalo kvalitnější duši. Jde o teologický rozdíl 

mezi „půjčkou“ a „darováním“, kdy je půjčená duše niţší neţ ta darovaná. Podle Jidášova 

evangelia se člověk skládá ze tří sloţek: těla, ducha a duše. Tělo je hmota, která obaluje pravou 

esenci člověka – duši. Duch je to, co pohání tělo, co drţí tělo při ţivotě. Kdyţ duch odejde, tělo 

zemře. Těm, co patří do tohoto hmotného světa, v okamţiku smrti umírá i jejich duše. Avšak u 

těch, kteří patří do nadpozemského světa, jejich duše po smrti existuje dál a je vyzdvihnuta do 

boţského domova. Potom hovoří Jeţíš s Jidášem a ostatními o zkáze špatných. Bohuţel se 

nedochoval začátek perikopy, ale Jeţíš hovoří o duchu, který přebývá v těle pokolení andělů. Bůh 

dal Adamovu pokolení poznání (gnózi), ale toto poznání nemají archonti a vládci chaosu a 

podsvětí. Jidáš se potom ptá Jeţíše, co budou tato pokolení dělat, podle Jeţíše se na těchto 

pokoleních budou naplňovat hvězdy. Saklasův čas bude dovršen a první hvězda pokolení se naplní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V Jeţíšově jménu pak budou smilnit a vraţdit své děti. Potom bohuţel chybí 6 řádků. Jeţíš sděluje 
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Jidášovi, ţe jeho hvězda bude vládnout nad třináctým aiónem, doslova ţe je třináctým duchem. 

Toto označení pouţívá Platón pro vůdčího ducha, kterého má Sokrates a jiní učenci. Následně se 

Jeţíš vysměje pomýlenosti bloudících šesti hvězd, které představují Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, 

Saturn a Měsíc. Podle antické astronomie tyto bloudící hvězdy mohou negativně ovlivnit lidský 

ţivot. Tyto hvězdy zaniknou i se svými výtvory, coţ znamená, ţe na konci zanikne nejen tento svět 

a jeho stvoření, ale i jeho nebeští původci (niţší boţstva). Motiv duší a hvězd je pravděpodobně 

inspirován platónskou myšlenkou dochovanou v dialogu Timaios (Tim 41d-42c), kdy stvořitel 

v míse mísí duše s látkou a kaţdé další mísení je o stupeň niţší. Kaţdé této směsi je pak přidělena 

hvězda, kdo proţije svůj ţivot správně, navrátí se ke své hvězdě a bude s ní mít blaţený ţivot.
139

 

Platónské motivy jsou v sétovské gnózi relativně časté, coţ platonici a novoplatonici kritizovali. 

Např. jim vadilo, ţe gnostici jsou příliš negativní k postavě demiurga.
140

 Jidáš také s Jeţíšem řeší, 

co se stane s pokřtěnými v Jeţíšově jménu, avšak znovu se nám nedochovalo asi 9 řádků. Důleţité 

je, ţe v této části Jeţíš otevřeně hovoří o Jidášově vydání a obětování těla, které Jeţíš nosí (doslova 

těla, které Jeţíš oblékl). Díky své zradě bude Jidáš vyvýšen nad ostatní. Posléze chybí asi 3 řádky, 

ale text pokračuje tím, ţe archont bude zničen a obraz Adamova pokolení (sétovského) bude 

pozvednut, protoţe toto pokolení existovalo ještě před nebem, zemí a anděly. Jidáš má pozvednout 

zrak, aby viděl mrak, světlo a hvězdy a Jidášova hvězda kráčí v čele. Jidáš pak do tohoto mraku 

vstupuje a ozve se boţský hlas, jehoţ sdělení se nám naneštěstí nedochovalo. Tato scéna evokuje 

proměnění Jidáše, podobně jako Jeţíšovo Proměnění na hoře
141

 (EvJud 53,8-58,9).
142

 

V závěru jde Jidáš vydat Jeţíše velekněţím, kterým se nelíbí, ţe si k této příleţitosti zvolil 

místnost, kde probíhala Poslední večeře.
143

 Přítomni však byli učitelé zákona, kteří se ho jiţ dříve 

báli a chtěli se ho zmocnit během modlitby, poněvadţ lid Jeţíše povaţoval za proroka, a tak se ho 

chtěli zmocnit v soukromí. Ptali se ho, co tam dělá, kdyţ je učedníkem Jeţíše a Jidáš jim ho vydává 

a přijímá odměnu, tak jak po něm Jeţíš ţádal. Spása nepřichází přes uctívání boha tohoto světa 

nebo přijmutím jeho stvořitelského aktu. Přichází přes odmítnutí světa a odvrhnutí těla, které nás 

v tomto světě drţí. Proto je Jidášova zrada správným činem, díky ní je Jeţíšovi umoţněno opustit 

své smrtelné tělo a navrátit se do svého věčného domova.
144

 Nebude ţádné zmrtvýchvstání, smysl 

spásy spočívá ve smrti a uniknutí z materiálního světa. Takto končí Jidášovo evangelium (EvJud 
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58,10-29).
145

 Tento zhuštěný výklad snad čtenáři přiblíţil alespoň základní rysy sétovského 

pohledu na svět se specifickými důrazy na osobu Jidáše jako vyvoleného učedníka.
146
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3. Jidáš v nekanonické novozákonní literatuře 

 

Zprvu bych chtěla základně osvětlit, co je to nekanonická literatura. Jde o spisy, které 

nebyly zahrnuty do obecně přijímaného kánonu. Pojem kánon byl pro soubor biblických knih 

poprvé pouţit v polovině 4.st. na Laodicejském koncilu. Na něm byly označeny nekanonické 

knihy, které neměly být v církvi čteny. Kvůli omezenému rozsahu práce, zde nebudu rozebírat 

problematiku vzniku a rozdílnosti různých konceptů kánonu.
147

 

Slovo apokryptein znamená skrytý, utajovaný. Původně nebylo vnímáno negativně, šlo o 

texty, které v mystických a uzavřených náboţenských skupinách obsahovaly tajné nauky. 

Vzhledem k tomu, ţe církev neuznávala utajování zvěsti o Jeţíši, dala výrazu negativní 

konotaci a jeho význam změnila na „falešný, nepravý“. Jako „novozákonní apokryfy“
148

 jsou 

označovány raně křesťanské texty, které měly společnou snahu napodobit texty v Novém 

Zákoně, a to zejména evangelia, skutky, dopisy a apokalypsy. Jde o texty vzniklé před ideou 

kánonu, které byly odmítnuty pro svůj obsah nebo o texty, které připomínaly evangelia a 

snaţily se vytvořit alternativní kánon a církvi jejich učení připadalo rozvratné. Také jde o texty, 

které o kánonu ví a snaţí se jeho texty doplnit, i kdyţ některé vznikaly i v době, kdyţ byl 

kanonizační proces jiţ v procesu nebo dávno uzavřen. 

Raná církev se snaţila tradici Jeţíšových výroků omezit z několika důvodů. Problém 

sestával v tom, ţe výroky byly často doplňovány a rozšiřovány, takţe ztrácely původní význam 

a upozaďovaly to nejdůleţitější, tedy velikonoční zvěst. Také se vyhýbaly textům, které staví 

do popředí zázračné a mytické motivy (např. Tomášovo evangelium Jeţíšova dětství). Nicméně 

jako takové jsou apokryfy nedílnou součástí raně křesťanské literatury a dokladem o tehdejší 

„pop-kultuře“, coţ můţeme usuzovat i z častého zobrazování apokryfních motivů v umění.
149

 

V této části práce se omezím pouze na apokryfní texty, ve kterých je zmiňován Jidáš.
150
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3.1 Charakteristika nekanonických evangelií 

 

Do této skupiny patří několik skupin textů a fragmentů. Jde zejm. o texty, které patří 

k nejstarší vrstvě raně-církevní tradice, ale u nichţ musíme jejich příbuznost a vztahy 

s kanonickými evangelii a Jeţíšovskou tradicí zkoumat u kaţdého textu zvlášť (jde zejm. o různá 

agrafa nebo fragmenty neznámých evangelií). 

Také jde o texty, které sice určitým způsobem navazují na kanonická evangelia, ale uţ 

vykazují odlišný teologický záměr, neţ který nalézáme v Novém Zákoně (např. Ţidokřesťanská 

evangelia, Evangelium podle Petra, Tomášovo evangelium atd.). 

Do této kategorie bychom mohli zařadit i zvláštní kategorii tzv. Dialogů, které jsou jakousi 

kombinací příběhů a tradic o Jeţíšově vzkříšení s klasickými řeckými ţánry. Tento ţánr nacházíme 

ponejvíce u gnostických hnutí. 

Zajímavou skupinu textů, vznikajících od 2. st., jsou ty, které se snaţí doplnit informace o 

Jeţíšově ţivotě, které nám kanonické zmínky nepředkládají. Nejde jen o Jeţíšovo dětství (zejm. 

Protoevangelium Jakubovo), ale i o okolnosti pašijového příběhu (např. Pilátovský cyklus, 

Nikodémovo evangelium), nebo o tom, co se dělo, kdyţ byl vzkříšen (Bartolomějovo evangelium). 

Je si třeba uvědomit, ţe ačkoliv pod ţánr nekanonických evangelií můţeme zařadit mnoho 

odlišných typů literatury a kaţdý z nich nese odlišnou teologickou koncepci, jejich společným 

článkem je příběh, ţivot i zvěst Jeţíše.
151

 Proto není lehké určit ani společnou definici ţánru 

„evangelium“.
152

 

 

3.1.1 Židokřesťanská apokryfní evangelia 

 

V Evangeliu Hebrejců vzniklém v Egyptě okolo roku 150 n. l. je o Jidášovi pouze krátká 

zmínka. Je nahrazen Matoušem, kterého Lukáš nazývá Lévi, a Evangelium Hebrejců tato dvě 

jména spojuje do jedné osoby.
153

 Jeho nejvýraznějším znakem a zároveň spojitostí 

s ţidokřesťanským prostředím je důraz na postavu Jakuba, bratra Páně a Jeruzalémský okruh 

následovníků. Zároveň však obsahuje synkreticko-gnostické prvky (např. postavu Moudrosti, která 
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je zde označována jako „matka“).
154

 Dalším ţidokřesťanským evangeliem, zmiňujícím Jidáše jako 

člena suity kolem Jeţíše, je Evangelium Ebionitů (pocházející asi z let 100-150).
155

 Jde o 

evangelium synoptického typu (kombinuje zejm. Mt, ale i L a Mk). Bohuţel se nám z něj 

zachovaly pouze fragmenty, v nichţ je dáván velký důraz na Jana Křtitele, také obsahuje část 

Poslední večeře a pašijí. Musíme si však uvědomit, ţe Epifanios, od kterého se nám tyto zlomky 

dochovaly, prováděl účelový výběr, aby dokázal herezi v ebionitském učení. Ebionité popírali 

panenské početí Jeţíše a věřili, ţe jeho boţské synovství přichází aţ při jeho křtu, ale ne ve smyslu 

adopce, Duch svatý do něj vstupuje a stává se Vyvoleným.
156

 

 

3.1.2 Pilátovský cyklus 

 

S Pontiem Pilátem jsou spojovány texty, které popisují Jeţíšovo utrpení a zmrtvýchvstání. 

Zahrnujeme do nich Vyprávění Josefa Arimatského a Nikodémovo evangelium, které se sestává 

z Akt Pilátových a Kristova sestupu do pekel. Nikodémovo evangelium ovlivnilo zejména legendy 

a ikonografii od 5. st. Tradice a výklad Pilátovy osobnosti se rozcházejí. Na východě je Pilát 

vnímán spíše pozitivně, zatímco na západě Pilát nese spolu podíl viny na Jeţíšově smrti a popravu 

si zaslouţí. Nicméně, v čem se tyto texty shodují, je silná nenávist vůči Ţidům, nevybroušený styl 

jazyka a obliba detailních popisů hrozivých scén (např. Herodovy nemoci). To však nezabránilo 

jejich veliké oblibě ve středověku.
157

 

Díky starozákonním citacím a apokalyptice můţeme soudit, ţe Vyprávění Josefa 

Arimatského vychází z relativně staré tradice, i kdyţ jeho první rukopis pochází aţ z 10. st. 

V tomto vyprávění se vyskytují dvě postavy lupičů- Gestas a Démas. Gestas je vnímán negativně, 

protoţe okrádal pocestné, zato Démas byl majitelem hostince a okrádal jen bohaté a chudým dával 

svůj lup. Démas však z chrámu ukradne knihy zákona a kněţí svalí vinu na Jeţíše. Jidáš zde 

vystupuje jako ten, na jehoţ podnět je Jeţíš obviněn a zatčen. Dovídáme se však, ţe Jidáš byl 

synem bratra Kaifáše a zlé úmysly vůči Jeţíšovi měl jiţ od začátku jeho působení. Jeţíš však při 

výslechu mlčí a ţidovská rada, obávajíce se nepokojů a vyzrazení Jidáše jako informátora, musí 

Jeţíše propustit. Apokryfní verzi Jidášovy zrady předchází druhé obvinění Jeţíše, tentokrát 

Kaifášovou dcerou Sárou, z rouhání. Podobně jako v Mt Jidáš přichází do chrámu a táţe se, kolik 
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mu dají, kdyţ jim Jeţíše vydá. Ale objevují se dvě nové informace. Jidáš se zde táţe veškerého lidu 

(jsou tím míněni Ţidé) a zároveň Jeţíše obviňuje z krádeţe knihy proroků. Toto vyprávění pouţívá 

Matoušovu informaci o třiceti stříbrných, kterou jsou Ţidé ochotni vydat za obviněného. Následuje 

zvláštní formulace, ţe lid nevěděl, ţe jde o Jeţíše. Hodně z nich věřilo, ţe je Syn Boţí, je tak velmi 

matoucí, zda je tím myšlen Jeţíš nebo Jidáš.
158

 Avšak zde je podle dalšího pokračování textu 

pravděpodobnější, ţe Synem Boţím je zde míněn Jeţíš. Podobně jako v Mk a Mt Jidáš Jeţíše 

zrazuje polibkem a oslovuje ho Rabbi. Nesmíme zapomenout na osudy Déma a Gesta.
159

 Jsou 

společně s Jeţíšem ukřiţováni, Gesta se rouhá, ale Déma se kaje, a tak je mu přislíbeno účastenství 

na Království nebeském. Josef Arimatský je za pohřbení Jeţíše zatčen Ţidy, ale vzkříšený Jeţíš a 

Déma ho osvobozují.
160

 On pak sepisuje tato slova, aby se všichni přestali řídit Moţíšovým 

Zákonem a uvěřili v Krista.
161

 

Nikodémovo evangelium dělíme na Akta Pilátova a Kristův sestup do pekel. Na texty o 

Jeţíšově soudu, z pohledu prokurátora a další osudy Piláta odkazují uţ Tertullián, Justin a Eusebios 

a raná verze Akt Pilátových vznikla poměrně brzy, pravděpodobně jiţ ve 2. st.
162

 Nám dochovaný 

text je spíše přepracováním vzniklým v 1. pol. 5. st. K této první fázi byl pravděpodobně připojen 

Kristův sestup do pekel, ale aţ po efezském koncilu (431 n.l.).
163

 Právě v této druhé verzi 

(označované jako verze B) je příběh o Jidášovi kladen ještě před výslech Piláta (zatímco ve verzi A 

o Jidášovi chybí jakákoliv zmínka).
164

 V tomto příběhu nacházíme inspiraci Matoušovou i Janovou 

verzí (např. ţe odměna byla třicet stříbrných, ţe mu Jeţíš umyl nohy nebo ţe byl pokladníkem 

skupiny).
165

 Po Jeţíšově zatčení se Jidáš ze strachu a hanby vydává k lidu, aby jim vrátil svou 

odměnu. Ti ho však odsoudí jako zrádce, který zabil svého učitele. Uţ nejde jen o komplot 

ţidovské náboţenské elity ve spiknutí proti Jeţíši se angaţuje takřka celé pokolení Izraele a 

zároveň na tomto činu odmítá svou vinu. Na psychiku Jidáše tak padá těţké břímě. Po odmítnutí 
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lidu, kněţí, zákoníků i farizeů se Jidáš utíká schovat domů. Úplnou novinkou ve vyprávění o 

Jidášovi je, ţe má ţenu, která je překvapena Jidášovým rozhodnutím oběsit se, kvůli zradě svého 

učitele Jeţíše. Jidáš se bojí Jeţíšovy pomsty, protoţe uvěřil, ţe po třech dnech vstane z mrtvých. 

Motiv, kdy tato Jidášova ţena peče kohouta, který ve chvíli jejich pochyb třikrát zakokrhá, je 

zjevným spojením s Petrovým zapřením Jeţíše.
166

 Zde však nepřichází Petrova kajícnost ani 

odpouštění, Jidáš se tak odchází oběsit. Poté apokryf znovu reflektuje Matoušovu zprávu o 

hrnčířově poli.
167

 

 

3.1.3 Evangelia dětství 

 

O Jeţíšovi byla psána i tzv. Evangelia dětství. Jejich vznik byl podmíněn nejen lidskou 

zvědavostí, ale i kulturou, ze které většina raných křesťanů vycházela. Helénistické umění, 

písemnictví i mytologie dozajista autory těchto textů ovlivnily a samotné křesťanské publikum 

pohádková zpracování ţivota Jeţíše a dalších postav novozákonního příběhu přirozeně vyţadovalo. 

Orální tradice o Jeţíšově dětství se musely objevovat v rané církvi relativně brzy, kdyţ byly 

schopny ovlivnit Mt i L. U Lukáše a Matouše je sice několik zmínek o okolnostech Jeţíšova 

narození a dětství, zejména kvůli zdůraznění jednoty Ducha svatého s neposkvrněným početím. 

Avšak pro kanonická evangelia je důleţitější pohled na Jeţíšův příběh z hlediska jeho smrti a 

hlavně vzkříšení (a potaţmo u gnostiků z hlediska jeho křtu). Pro tyto autory bylo také důleţité 

hledat souvztaţnost mezi proroctvími ve Starém Zákoně (např. vysvětlit proč Jeţíšova rodina 

pochází z Nazareta a ne z Betléma, kvůli čemuţ mohlo být Jeţíšovo mesiášství napadáno) a zvěstí 

o Jeţíšovi, doloţit Jeţíšův rodokmen z Davidovy linie, pojetí projevů mesiášství u Jana Křtitele a 

Jeţíše atd. Jelikoţ v polovině 2. st. započalo formování kánonu a církev se všeobecně snaţila 

vyvarovat legendárních prvků v ţivotě Jeţíše, tak např. v Mt nacházíme pouze zmínku o útěku 

svaté rodiny do Egypta, ale uţ ţádné konkrétní informace. Jestliţe se Matouš a Lukáš soustředí 

více na postavy Marie a Josefa neţ ostatní evangelisté, činí tak pouze kvůli zdůraznění příbuzenské 

vazby na Davidovskou linii a spojení Ducha svatého a Jeţíše jiţ při neposkvrněném početí. 

V apokryfních dětských evangeliích dostávají Jeţíšovi rodiče mnohem větší prostor a jejich vlastní 

historii. Setkáváme se v nich aţ s pohádkovou formou vyprávění, vyskytuje se v nich mnoho 

postav a zázračných prvků a samotný Jeţíš není stejnou postavou, jakou vídáme v kanonických 

evangeliích. Jako dítě často vystupuje vznětlivě, podráţděně, jeho rodiče si s ním nevědí rady (zde 

zejména Josef, kterému jeho svěřený syn i boţští poslové neustále připomínají speciálnost Jeţíše a 
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neopodstatněnost jeho námitkám vůči Jeţíšově chování).
168

 Jde o zcela odlišný obrázek, neţ nám 

přinášejí kanoničtí autoři.
169

 Otázka apokryfních evangelií dětství není jen otázkou raného 

křesťanského písemnictví, ve středověku vznikaly legendy s tematikou Jeţíšova dětství, i kdyţ 

zejména na západě byla snaha tyto texty diskreditovat.
170

 

Vzhledem k tématu této práce, se budu věnovat pouze Arabskému evangeliu dětství, které 

jediné přináší zmínku o Jidáši. Jde o kombinaci Jakubova protoevangelia
171

 a Pseudo ˗ Tomášova 

evangelia dětství.
172

 Dle G. Schneidera vzniklo pravděpodobně v 6. st. a zaměřuje se zejména na 

zázraky, které konal malý Jeţíš a ţivot Marie v Egyptě. V tomto textu se Jeţíš potkává s Jidášem 

uţ v dětství.
173

 Jidášova rodina ţije poblíţ té Jeţíšovy a matka Jidáše se snaţí pomoci svému 

synovi, který je pod vlivem Satana. Projevuje se to tím, ţe Jidáš kousal všechny ve svém okolí, 

kdyţ nebyl nikdo okolo, kousal sám sebe. Matka ho tedy vezme za Jeţíšem a ve chvíli, kdy jsou 

chlapci sami, se u Jidáše projeví vliv satana a chce Jeţíše pokousat. Nepodaří se mu to však, udeří 

Jeţíše do pravé strany těla a ten začne plakat. V tu chvíli z Jidáše satan prchne jako šílený pes. 

(„And immediately Satan went forth out of that boy, fleeing like a mad dog.“). Potom je čtenářům 

sděleno, ţe šlo o chlapce, který Jeţíše zradí a pravá strana těla, kam byl Jeţíš udeřen, je místo, kde 

bude propíchnut kopím na kříţi. V duchu většiny apokryfních textů jsou zde zmiňováni Ţidé, 

kterým Jeţíš bude vydán, dále jako ti, kteří ho propíchnou na kříţi.
174

 Jeţíš sice zbaví Jidáše vlivu 

satana, ale ne napořád. Dle této verze Jeţíš není schopen zachránit všechny, i kdyţ se jim snaţí 

pomoci. Jestliţe v dětství Jidášovo posednutí satanem vypadá téměř aţ komicky, v kontextu jeho 

činu v dospělosti dostává mnohem zajímavější pozadí. Nebylo to pouhé selhání, špatný odhad 

situace, zlo a temnota provází Jidáše jiţ od počátku. Zločiny, které spáchají děti, děsí společnost 

mnohem více. S naší představou nevinnosti, která by měla dětství provázet, jsou podobné události 

šokující. Kdyţ zmíním nedávné události, jako střílení ve škole v americkém Columbine, ubití 

bezdomovce mladíky na pardubickém nádraţí nebo vyuţívání dětských vojáků v různých 
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armádách po celém světě, jsou pro naši psychiku více znepokojující neţ omezení svobody nebo 

plně vyzbrojená armáda.
175

 

 

3.2 Skutky Tomášovy 

 

Původní text byl pravděpodobně sepsán ve východní Sýrii syrsky na počátku 3.st. a tato 

verze byla přeloţena do řečtiny (původní text se nedochoval). I kdyţ se nám známé apokryfní 

Skutky velkou měrou inspirují v kanonických Sk, tak je zde zřejmý teologický posun od biblických 

Sk, protoţe na syrském území byly aktivní různé heretické skupiny (o tom svědčí Manichejský 

ţaltář). Skutky Tomášovy jsou součástí pěti dalších apokryfních Skutků, které manichejci zařadili 

do svého kánonu. Skutky Tomášovy popisují osud jednoho z apoštolů a šíření Kristovy zvěsti.
176

 

Dle nejstarších tradic, kterou potvrdili Órigenés i Eusebios, byla Parthie Tomášovou misijní 

oblastí, ale samotný text jeho působení umisťují do Indie. Jde však o zcela legendární prvek, 

protoţe v době sepsání evangelia existoval čilý obchodní styk mezi východosyrskou Edessou 

(hlavní město království Osroene) a severní Indií. Text obsahuje prvky několika ţánrů (např. 

kázání, modlitby, pohádkové motivy, zázraky, démony atd.) a vykazuje nejen prvky syrské raně 

křesťanské tradice, ale i vliv antické literatury a gnosticismu (jeho součástí je známá Píseň o 

perle).
177

 Je nutné zmínit, ţe Skutky Tomášovy se jako jediné z apokryfních Skutků dochovaly 

v úplnosti. Existuje celkem 21 rukopisů, ale pouze rukopis označovaný „U“ obsahuje všechny 

příběhy.
178

 

Jidáš je ve výčtu apoštolů, kteří se dohadují, do které části světa se vydají šířit evangelium, 

nahrazen Judou, synem Jakuba. Juda, zvaný Tomáš, své vyslání do Indie původně odmítá, 

argumentuje svým ţidovským původem, ale vzkříšený Jeţíš osloví indického kupce, který byl 

vyslán indickým králem Gundaforem, aby sehnal tesaře. Kristus mu za cenu 3 liber stříbra (syrsky 

dvacet stříbrných) prodává právě Tomáše. To reflektuje odměnu, kterou Jidáš obdrţel za vydání 

Jeţíše, ale rozdíl je v tom, ţe Jeţíš Tomášovi odměnu nechává.
179

 Po cestě zaţívá mnoho příhod, 

kdyţ dorazí ke králi Gundaforovi, dostane za úkol vystavět mu palác. Prostředky, které mu král 

poskytne, však rozdává chudým a staví nebeský palác pro svého Pána. Za to je Gundaforem 

uvězněn i s kupcem, který ho přivedl a chce nechat oba sedřít z kůţe. Králův bratr Gad umírá a 
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jeho duše je anděli vynesena do nebe, kde mu ukazují různé příbytky, ve kterých by mohl bydlet. 

Nejvíce se mu líbí palác Tomášův, ale tam nemůţe, protoţe před smrtí Tomášovi zlořečil a chtěl 

jeho smrt. Uprosí je, ţe palác od svého bratra vykoupí, protoţe si uvědomí jeho důleţitost, a tak je 

jeho duše vrácena a Gad i král uvěří v důleţitost nebeského paláce, propustí Tomáše a nechají se od 

něho pokřtít. Mnoho lidí pak naslouchá Tomášovu evangeliu a Kristově zvěsti. Tyto dva úvodní 

příběhy se vyznačují silnou moralistní atmosférou a snahou o potírání neřestí, jako je sexuální 

nevázanost, obţerství a hromadění majetku.
180

 

Ve třetím příběhu se konečně objevuje zmínka o Jidáši. Apoštol se setkává s drakem, který 

zabil mladíka, protoţe zatouţil po jeho milé. Drak sám sebe popisuje jako toho, kdo poradil Evě 

přestoupit Boţí nařízení (Gn 3,1-5), kdo vnukl Kainovi myšlenku zabít Ábela (Gn 4,5-8), ten kdo 

zatvrdil faraónovo srdce (Ex 1,13-16) a mimo jiné ten, který podnítil a uplatil Jidáše ke zradě 

Krista. Zároveň však přiznává, ţe Kristus mu vzal jeho moc. Jde tedy o postavu, která nese určité 

atributy satana, nebo je v jeho područí. Tomáš mu však přikazuje, aby z mladíka jed vysál, i kdyţ 

se drak odvolává na moc toho, který ho poslal, Krista nemůţe překonat a následkem vysání jedu 

drak pukne a mladík obţivne. Tomáš přikáţe, aby trhlina po drakovi byla zasypána a na ní 

postaveny domy pro cizince, coţ evokuje podobnost s Hrnčířovým polem, ze kterého se stalo Pole 

krve.
181

 

Poslední zmínku o Jidášovi, kterou nám přináší Skutky Tomáše, nalezneme v Příběhu 

devátém, kdy apoštol znovu varuje před neřestmi a Jidáše uvádí jako příklad chamtivosti a zloděje. 

Podobné činy nemůţou vést k ničemu jinému, neţ ke smrti a zatracení.
182

  

Můţeme tedy říci, ţe Tomášovy Skutky Jidáše vidí spíše jako člověka, který se nechal 

ovládnout mocí satana a svou hamiţností, před kterou autor silně varuje. Jeho motiv a čin je zde 

jasně odsouzen, oproti zprávám z kanonických evangelií na základě jeho slabosti a hamiţnosti, 

protoţe podlehl vábení temnoty a vůni peněz. To odpovídá celkové teologii Skutků Tomášových. 

Člověk je v pozemské sféře vystaven smrti, chtíči a pokušení, náchylný k svádění satanových 

démonů. Satan má sám mnoho podob, v ráji byl hadem, z Kaina udělal vraha a ponoukl Jidáše ke 

zradě Jeţíše. Adam a Eva se jím nechali svést a špatně pouţili svoji svobodnou vůli, ale jejich 

původní lidská povaha je nesmrtelná a asexuální. Bůh posílá Jeţíše jako pomocníka, pastýře, 

průvodce, který má člověka k jeho původní podstatě pomoci navrátit. Ve Skutcích Tomášových 

vidíme zřetelný etický dualismus, kdy satan je sice nezávislý na Bohu, ale sám o sobě ţádnou moc 

nemá, protoţe hřích a pokušení můţe ovládnout lidskou vůli, a tak ve světě vzniká zlo. Proto mohli 

apoštolové napravit člověka slovem. Díky Jeţíšovi se původní povaha člověka navrací ke své 

originální podstatě. Toto navrácení má podobu procesu poznání, ţe Bůh stvořil člověka 
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k nesmrtelnosti a ţe člověk se svou svobodnou vůlí zprvu rozhodl k vábení satana. Smrt a ostatní 

zla se naplňují jen díky této svobodě. Skutky Tomášovy nemají soteriologii v klasickém slova 

smyslu, není v nich zmíněné ukřiţování nebo vzkříšení, protoţe k dosáhnutí spásy je potřeba 

poznání pravdy a odvrhnutí sexuality.
183

 

 

3.3 Bartolomějovo evangelium (Otázky Bartolomějovi) 

 

I kdyţ spisy připisované apoštolům, jako je Tomáš nebo Petr, sice nepronikly do kánonu, tak 

v kanonických textech o jejich činech máme relativně mnoho zmínek. Ne tak o Bartoloměji. 

V kánonu je uváděn pouze v seznamu apoštolů
184
, ale církevní tradice jeho osudy dále rozvíjí (např. 

Eusebios nebo apoštol Filip, který Bartoloměje ztotoţňuje s Natanaelem). Díky těmto zpracováním 

nám vyvstává obraz Bartoloměje jako vizionáře aţ mystika, který je velice blízko k Jeţíšovi i 

Marii. Do bartolomějské tradice označované Bartolomějovo Evangelium patří několik spisů, jejichţ 

původ spadá pravděpodobně do rané kopské církve a obsahují i mladší texty a fragmenty z 5. - 7. 

st. (ty existují v řečtině, latině i staroslověnštině). Nelze nezmínit, ţe se tyto spisy vyznačují silnou 

apokalyptickou tendenci (včetně Jeţíšova sestupu do pekel) a mystickými i tajemnými prvky. 

Zajímavý je motiv, kdy se Bartoloměj modlí za trpící hříšníky a rozmlouvá s Kristem. Zda však 

jeho modlitby měly nějaký účinek, se uţ nedovídáme, protoţe Bartolomějovi je přikázáno, aby 

Kristovo poselství o spáse sdělil jen těm, kteří si to zaslouţí. To naznačuje, ţe se tyto texty mohly 

zčásti inspirovat i v gnostických systémech, které jsou známy svým dualistickým viděním světa.
185

  

V úvodu Bartoloměj prosí vzkříšeného Krista, zda by mu vyjevil tajemství nebes a zároveň 

Jeţíšovi sděluje, ţe ho v jeden moment neviděl na kříţi. V tomto momentě se z hlubin země ozval 

pláč a skřípot. Následuje barvitý popis Jeţíšova sestupu do podsvětí, kdy se pekelné mocnosti 

dohadují, kdo do Tartaru sestupuje (zda-li Henoch, Elijáš nebo Bůh), Jeţíšovo spoutání ďábla a 

vyvedení praotců. Jeţíš se potom znovu vrací na kříţ (tyto scény výslovně vidí pouze Bartoloměj) a 

všichni mrtví vstávají z mrtvých (zjevný odkaz na kanonickou zprávu z Mt)
186

, klaní se Jeţíšovi,  

potom se zase vracejí do hrobů,  a to kromě Adama. Jeţíš také Bartolomějovi sděluje, ţe je musí na 

chvíli opustit, aby v ráji mohl soudit duše spravedlivých. Jejich počet, se v různých rukopisech liší, 

ale mezi tisícovkou duší Jeţíš shledá jen minimum spravedlivých. Díky tomuto krátkému exkurzu, 
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do úvodní části Bartolomějova evangelia je jasné, ţe pro autora bylo důleţité zdůraznit výjimečnou 

roli Bartoloměje jako jediného chápajícího a osvíceného učedníka. 

Následně Jeţíš přenese Bartoloměje se shromáţděním učedníků do propasti, kde Bartoloměj 

začne rozmlouvat s Beliarem (Antikrist / Ďábel) o jeho působení ve světě a přemlouvání lidí, aby 

se obrátili k Bohu zády. Zjišťujeme, ţe Antikrist sám z podsvětí nevychází, na špinavou práci si on 

a jeho sluţebníci vyhledávají ztracené duše, které vysílají do světa v převlečení, aby pro ně hledaly 

další potencionální hříšníky. Zmiňuje se o tom, ţe je najímají za zlato a stříbro a za všechny tuţby, 

které tento svět nabízí. Také je posílají do ohně nebo je věší na strom, coţ by mohla být naráţka na 

Jidášovo oběšení.
187

 Objevuje se i motiv kola se sedmi ohnivými noţi, které vystupuje z propasti, 

přičemţ kaţdý nůţ je vyhrazen pro určitý typ hříchu (např. hadači osudu, rouhači, vrazi, modláři 

atd.). Do druhého kanálu noţe patří sebevrazi, takţe pokud Jidáš spáchal sebevraţdu, patřil by 

pravděpodobně do této kategorie. Následuje výčet situací, na kterých měl satan podíl (mnoho 

hříšných událostí ze Starého Zákona), a zmiňuje i to, ţe vstoupil do srdce Jidáše, který Jeţíše vydal 

Ţidům.
188

 

Ve zlomkovitých fragmentech koptského původu se o Jidáši zachovaly pouze kusé 

informace. Jde zejm. o motiv Jidášovi manţelky, která je tím, kdo ho povzbuzuje ke zradě Jeţíše. 

Autor textu jí přiřknul roli chůvy v rodině Josefa Arimatského, kde se má starat o jeho 

sedmiměsíční dítě, které ale svého otce před chůvou varuje. Má ji vyhnat, protoţe nejen její 

manţel, ale i ona nese podíl na zradě Jeţíše a je poznamenána nevinnou krví.
189

 Podobně kusá je i 

informace, kdy Jeţíš sestupuje do pekel (zde nazváno Amente) a osvobozuje z něj všechny 

Adamovy děti. Peklu na pomoc přispěchá smrt, ale v tu chvíli uţ v něm nachází pouze Jidáše, 

Kaina a Heroda jako duše, které si spásu nezaslouţí.
190

 Celkově je Jidáš v těchto spisech hodnocen 

silně negativně jako ten, který skončí v pekelném ohni. 

Mnoho mytologických motivů v tomto textu pravděpodobně pochází z helénistického 

prostředí (jména jako Hádes nebo Tartar) a jsou zde patrné i vlivy perské angelologie, démonologie 

a představě o ohnivém soudu. Bartolomějšká tradice se tak silně vymyká té kanonické, ale díky ní 

máme doklad o křesťanské apokalyptice a jejím inspirováním v různých náboţenských systémech 

dané doby.
191

 K tématu apokalyptiky více viz kap. č. 4. 
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4. Órigenova interpretace Jidáše 

 

Prvním, kdo se snaţil vyrovnat s postavou Jidáše a jeho zradou v rámci církve, byl Órigenés. 

Bohuţel se nám jeho texty týkající se Jidáše dochovaly pouze v pozdější latinské verzi, a tak 

nemůţeme předpokládat, ţe jde o zcela důvěryhodný zdroj. Pro běţného křesťana představoval 

Jidáš ztělesnění zla, nejhoršího vraha a prototyp chamtivosti. Tato představa pochází z éry 

apoštolského působení a prvotních křesťanů, protoţe se snaţili osvětlit přítomnost takového 

zloducha mezi vyvolenými. Soustředili se zejména na zkaţenost jeho ţivota a děsivou smrt, která 

byla trestem za odporný čin zrady. 

Órigenés přináší trochu zlehčující obraz. Pokládá si otázku, zda by člověk hnaný pouze 

finanční motivací věnoval tolik úsilí a osobního času na tak nízkou odměnu. Problém tkví někde 

jinde. Jeţíš za svůj ţivot potkal mnoho lidí, kteří byli posedlí zlem, démony nebo satanem, ale nijak 

zvlášť ho neovlivňují. Órigenés se zamýšlí, proč by si takového člověka Jeţíš vybral mezi Dvanáct 

svých nejbliţších. Musíme si uvědomit, ţe pro Órigena, je Jidáš stále tím člověkem, který byl 

pokladníkem skupiny, peníze jsou pro něj velmi důleţité. Připouští i to, ţe za zradu Krista dostal 

peníze. Órigenés se však táţe, zda byl Jidáš zlým jiţ od dětství nebo v době, kdy byl vyvolen mezi 

učedníky. Vyvolil si ho Jeţíš vědomě, i kdyţ věděl, ţe je zlý? Svěřil mu pokladnici skupiny 

s vědomím, ţe z ní bude krást? Órigenés tomu nevěří a nepředpokládá, ţe by Jidáš byl 

nespasitelným jiţ od počátku. Stejně jako kaţdý jiný člověk měl svobodnou vůli, mohl si tak zvolit,  

jakou cestou se vydá. Zároveň Órigenés upozorňuje na Jidášovův dobrý skutek, ţe přijal Jeţíšovu 

výzvu a stal se jedním z učedníků. Dokazuje to na scéně, kdy Jeţíš označuje zrádce, ale kaţdý 

učedník se ho ptá, zda nejde o něj. Kdyby o zle v Jidášovi věděli, neptali by se Jeţíše, o koho jde. 

Také to, ţe s nimi chodil takovou dobu a oni si nevšimli, ţe krade almuţny, je velice zvláštní. Proč 

by mu tedy svěřovali pokladnu, kdyby věděli o jeho hamiţnosti a špatné povaze. Do určitého 

momentu je jasné, ţe Jeţíš i učedníci Jidášovi věřili (a Jidáš věřil jim), a tak není pravděpodobné, 

ţe by zlo v něm bylo od počátku. 

Také scéna před vjezdem do Jeruzaléma, kdy (Mt 20,17-24; Mk 9,32-41) Jeţíš Dvanácti 

sděluje předpovědi o událostech budoucích, Jidáš je stále ještě povaţován za dobrého, protoţe i 

jemu je vyjevena zvěst o Jeţíši. Je jedním z deseti učedníků, kteří jsou rozhořčeni nad otázkou 

matky bratří Zebedeů. Ještě stále není pod vlivem zla. Podle Órigena tak Matoušův Jidáš není 

v celém evangeliu povaţován za zlosyna, aţ do scény zrady (s výjimkou jeho označení v seznamu 

apoštolů). Jeho názor tak jde zcela proti církevní tradici, která vidí v Jidášovi jen to nejhorší jiţ od 

počátku. 
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U Órigena můţeme také pozorovat jeho zjevný zájem o J a o působení satana na Jidáše.
192

 

Před vstupem do Jeruzaléma Jidáš ještě ani netuší, co provede. Teprve aţ po vstupu do města 

nastane vhodná chvíle pro satana a vyhledává osobu, přes kterou by uskutečnil své plány. Jeţíš 

chtěl zprvu Jidáše ochránit před vlivem satana tím, ţe mu svěřil pokladnici skupiny, jakýmsi 

způsobem mu tak chtěl dodat pokoj (protoţe věděl, ţe Jidáš měl rád peníze). Rozhodující scéna, dle 

Órigena, však přichází ve chvíli, kdy Jeţíš Jidáši nabízí omočenou skývu. Podobně jako v Mt 25,29 

a L 10,6 mu Jeţíš nabízí klid, pokud ho však Jidáš nepřijme navrátí se zpět k nabízejícímu. Bohuţel 

Jidáš uţ v té chvíli nebyl hoden tohoto „speciálního daru“ a od té chvíle je Jidášovo nitro schopno 

satana přijmout. Jidášova zrada tak dostává nový rozměr, předtím šlo pouze o moţnost, ţe Jeţíše 

zradí, nyní je rozhodnuto, protoţe satan prostoupil celého Jidáše, od té chvíle řídil všechny jeho 

činy. Jidáš neodchází jen od večeře, ale přestává být učedníkem.
193

 

Órigenés kritizuje ty, kteří věří v predestinaci spásy a povaţují Jidáše za špatného jiţ od 

zrození. Órigenés toto odmítá, protoţe jak by člověk, který je skrz na skrz špatný, mohl svého činu 

litovat a uvědomit si, ţe zradil nevinnou krev? A pokud lačnil po penězích, proč by je vracel (i 

kdyţ víme, ţe tuto zprávu máme pouze od Matouše)? Órigenés Jidášovu lítost vysvětluje tím, ţe 

satan byl v Jidášovi po celou dobu zrady, kdyţ je jisté, jak bude s Jeţíšem naloţeno, tak z něj 

odchází. V ten moment si Jidáš uvědomí důsledky svého činu a to, ţe je zavrţený. Po omočené 

skývě byl Jidáš zaslepen mocí satana, kdyţ ho satan opustil, tak znovu prohlédl. V tu chvíli se vrací 

to dobré, co v Jidášovi bylo, moţná to, co v něm zanechalo Jeţíšovo učení a předzvěst jeho 

vzkříšení. To mohlo v Jidášovi pohnout lítost a Órigenés argumentuje tím, ţe svou odměnu Jidáš 

nezahazuje na jiném místě neţ v Chrámu. 

Órigenés také věří, na rozdíl od většiny textů, ţe Jidáš měl šanci k pokání podobně jako 

zločinec, který společně s Jeţíšem, visel na kříţi. Podle Órigena by mu bylo pravděpodobně 

odpuštěno, kdyby o odpuštění poţádal, ale Jidáš místo toho volí vlastní formu pokání a oběsí se, u 

čehoţ je satan znovu přítomen, protoţe satan nikdy neopouští člověka bez touhy navrátit se k 

němu. Ohledně Órigenových zdrojů se klaní spíše k pojetí Jidáše z J, zejména pak působení satana 

na jeho osobu; oproti synoptickému pojetí. 

Órigéna také zajímá, proč by Jidáš byl zvolen Jeţíšem mezi apoštoly i přes Boţí 

vševědoucnost. Zabývá se otázkou, zda byl zvolen za zrádce, kdo je vlastně za zradu zodpovědný. 

Jidáš byl rovný ostatním apoštolům, byla mu sdělována stejná Jeţíšova slova jako ostatním a jedl 

s Jeţíšem. Svojí zradou spadnul z vyvýšeného místa mezi nejposlednější. Pro Órigena je 

nejdůleţitější otázka, zda Jeţíš o moţnosti Jidášovy zrady věděl. Jestli ano, proč proti ní nepodnikl 

nějaké kroky? Bůh přece musel vědět, ţe k Jidášově zradě dojde, tak proč se nakonec stala, kdyţ 

měl toto předporozumění. Órigenés na tuto otázku odpovídá slovy, ţe jako kaţdý člověk, tak i 
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Jidáš, měl svobodnou volbu zvolit mezi zlem a Bohem. Jeţíš učedníkům vyjevuje, ţe bude vydán, 

protoţe tak to je řečeno ústy proroků. Ale ţádný prorok neoznačuje přímo Jidáše jako zrádce, 

učedníci se Jeţíše ptají, o koho jde. Je tedy moţné, ţe v tu chvíli mohlo být rozhodnutí ještě 

změněno, nemusel to být Jidáš, kdo zradí. Órigenés staví svou myšlenku na výkladu 

starozákonních proroctví o zrádci. Kdyby proroci předpověděli, ţe zrádcem bude Jidáš, tak by 

jejich obvinění nemělo ţádnou platnost. Kdyby se Jidáš s absolutní nutností musel stát zrádcem, tak 

by neměl moţnost stát se stejným jako ostatní apoštolové (coţ v předchozích větách Órigenés 

odmítá, Jidáš měl stejný statut jako ostatní učedníci). Potom co Jeţíš viděl, ţe satan vloţil do 

Jidášova srdce myšlenku, aby zradil svého Pána, předvídal, co se stane. Snaţil se však Jidáše od 

vlivu satana a zla oddálit, a proto projevuje Jidášovi důvěru tím, ţe mu svěřil pokladnu. Bohuţel 

tento přístup selhal, protoţe Jidáš svou svobodnou vůlí zvolil jít proti Jeţíšovi. Proto naděje, které 

Jeţíš v Jidášovi viděl, nebyly jen potencionální nabídkou ze strany Jeţíše, které by uţ předem byly 

odsouzeny k nezdaru. Jeţíš nenabízí poţehnání pouze jedenácti učedníkům, ale i Jidášovi. Jidášova 

volba není jen aktem, který byl předpovězen, ale hlavně aktuální volbou daného jedince. Jaká je ale 

role satana v celém příběhu? Podle Órigenovy interpretace a teologického důrazu to vypadá, ţe 

satan je přítomen v příběhu do takové míry, ţe Jidáš je téměř pasivní postavou, někdy to aţ vypadá, 

ţe nelze rozlišit mezi satanem a Jidášem. Kdyţ Jeţíš říká: „Co musíš udělat, udělej rychle.“, 

nevíme, zda to říká Jidášovi nebo satanovi. Pro Órigéna je důleţité zdůraznit, ţe Jidášova zrada 

není pouze lidským selháním, chápe ji jako kosmickou událost, jako poslední pokus ďábla udolat 

syna Boha a zničit Jeţíše Nazaretského. Tento Órigenův pohled naznačuje, ţe hlavní vinu na 

zrazení Jeţíše nese satan, který je aktivní figurou v procesu zrady. Potom se však musíme ptát, 

jakou roli tedy hrála Jidášova svobodná vůle, kdyţ jeho konání ovlivňoval satan a on byl pod jeho 

plnou mocí? Órigenés Jidášovu svobodnou vůli vidí v tom, ţe uţ při prvním pokušení a nedostatku 

víry dovolil ve svém srdci šíření satanových myšlenek a podlehl vábení peněz. Proto je i Jidáš od 

tohoto momentu zodpovědný za zradu, nechal v sobě působit satanovu vůli, tím také umoţnil, aby 

do něj satan vstoupil.
194

 Od této chvíle je Jidáš sluţebníkem satana, aţ do chvíle, neţ z něj satan 

vystoupí a on si uvědomí, co spáchal. Órigenés tak varuje křesťany, aby do svého srdce nenechali 

vstoupit zlé síly, zejm. přes zpronevěřené církevní peníze.
195

 

Problém Órigenovy interpretace je, ţe se nedokáţe vyrovnat s otázkou, zda je Jidáš plně 

zodpovědný za zradu a mohl na ní něco změnit, nebo zda je vše plně v moci satana. Někdy se kloní 

k jedné, jindy zase druhé straně. Pracuje i s myšlenkou, ţe Jidášova zrada můţe být součástí boţské 

ekonomie, kdy je Jidáš jedním ze soukolí Boţího plánu spásy lidstva a Jidášova zrada byla 

začátkem pašijí a vzkříšení, protoţe stejně jako boţí plán, tak i zrada, vede k pašijím. Bohuţel u 
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Órigena je běţné, ţe ve svých závěrech uplatňuje více moţností, a tak nám nepřináší jedno 

rezolutní řešení. Jidášova zrada pro něj znamená tajemství, které asi zůstane pouze mezi Jeţíšem a 

Jidášem.
196

 Jeho důleţitost je však v tom, ţe se jako jeden z prvních a mála, pokoušel dívat na 

Jidášovu osobnost z jiné perspektivy. Samozřejmě, ţe z dnešního pohledu (tzn. z hlediska 

biblistiky, exegeze textu nebo literární kritiky) jeho pokusy vypadají poněkud naivně, jelikoţ 

kombinuje zprávy o daných postavách ze všech čtyřech evangelií i z dalších knih Nového Zákona, 

nicméně v době, kdy Órigenés ţil, muselo jít o převratné myšlenky, takţe není překvapivé, ţe se 

Órigenés některé své názory mohl bát publikovat.
197
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5. Židovská eschatologie, představa o Mesiášovi a 

apokalypticismus 

 

5.1 Předexilní a exilní doba a mesiáš v Davidovské linii 

 

Pakliţe chceme pochopit mesiášské představy Jeţíšovy doby, musíme vzít úvahu vývoj 

ţidovských představ o mesiášovi a eschatologii, protoţe i s těmito idejemi se musel Jeţíš 

vyrovnávat. I kdyţ jsou tyto představy většinou spjaty s Judou a Davidovým rodem, tak jejich 

vznik klade Kurt Schubert na území Severního Izraele. Dokladem můţe být výrok z Nu 24,17
198

, 

který spojuje přízeň Jákoba (jehoţ nové jméno znělo Izrael) a mesianistickou představu právě se 

Severním královstvím.
199

 

I v Judsku se samozřejmě objevily mesiášské tendence, které byly spojeny s Davidem a jeho 

pokrevní linií.
200

 Politický rozkvět státu a přenesení Schrány do Jeruzaléma je spojováno právě 

s osobností Davida. Posun od vlivu proroků (který i přes negativní vnímání Severního Izraele, byl 

silnější právě tam neţ v Judsku) ke kultu krále odpovědného za náboţenské dění sice odporuje 

starozákonní teologii, ale i po zániku Judska byly ţiveny mesianistické tendence spojené s potomky 

krále Davida a zlatou érou království. Nemohu nezmínit postavy dvou judských králů, kteří byli 

povaţováni za mesiáše. Jde o Chizkijáše a Jošijáše, kteří v Judsku provedli náboţenské reformy, 

ale to není tématem této práce. Eschatologizace davidovské linie pochází pravděpodobně jiţ 

z raného období babylónského exilu, často jde však o nový výklad textů, které se původně 

vztahovaly k nějakému reálnému davidovci.
201

 U Izajáše vidíme silné davidovsko-mesianistické 

tendence
202
, kdy prorokuje dar dítěte, který bude vládnout jako Boţský bohatýr, provází ho 

horlivost pro Boha. Výhonek z kmene Jišajova nastolí rajský mír mezi zvířaty i pronárody.
203

 

Jeremijáš ještě zdůrazňuje náboţenskou roli krále, která dostává mesiášské rysy a doufá v návrat do 
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vlasti, kde bude lid slouţit mesiášskému králi a Bohu (Jr 30,1-9). V Ez 34,23n a 37,24n
204

 je David 

označován jako pastýř, král i nasi
205

 (kníţe, coţ byl tradiční titul Davida), tento sluţebník, potomek 

z Davidovy linie, je chápán jako mesiášský a eschatologický vládce. Je to přirozené, protoţe 

Ezechiel píše v době babylónského exilu a snaţí se udrţet vidinu návratu do vlasti. Titul nasi byl 

později pouţíván v politickém slova smyslu, coţ značně mohlo ovlivnit představy např. Zelótů.
206

 

Od ideologického soupeření mezi Starým Izraelem a Judskem se mesiášské a eschatologické 

představy posunuly aţ k politickému mesiášství, které je jasným následkem exilních nálad. Tyto 

tendence byly znovu velice výrazné v době římské nadvlády nad provincií Judsko. I s těmito 

tendencemi se musel Jeţíš vyrovnávat. 

 

5.2 Charakteristika apokalyptiky 

 

Pojem apokalypsa znamená „zjevení“ nebo „odhalení“ a do tohoto specifického ţánru spadá 

celá škála definic a představ. Čtenářům těchto textů přinášely apokalypsy zjevení Boţích záměrů,  

plánů a tajemství. Apokalyptická literatura reflektovala politickou, sociologickou i náboţenskou 

situaci, v níţ autor i čtenáři ţili. Jazyk apokalyps je specifický, pouţívá mytologické motivy, 

eschatologické, angelologické i soteriologické představy a často se zde objevuje postava 

prostředníka pro proměnu a obnovu světa. Podobně jako apokryfní evangelia čerpá apokalyptická 

literatura motivy z mezopotámských, perských i helénistických náboţenských systémů.
207

 Musíme 

si však uvědomit, ţe apokalyps a literatury podobného typu je mnoho druhů a neexistuje jedna 

definice, která by obsáhla všechny spisy tohoto literárního ţánru. V roce 1979 přinesl John J. 

Collins, po prozkoumání ţidovských, křesťanských, perských, gnostických i helénistických 

apokalyps, tuto definici: „Apokalypsa je literární žánr zjevení s narativní strukturou; zjevení je 

lidskému příjemci zprostředkováno nadpřirozenou bytostí a odhaluje transcendentní skutečnost, 

která je jednak časová, neboť počítá s eschatologickou spásou, neboť její součástí je nadpřirozený 

svět.“
208

 Situace je zkomplikována i tím, ţe některé texty v sobě nesou několik druhů ţánrů a např. 
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jenom jedna kniha spisu nese apokalyptické prvky (např. První Henoch). V základě rozlišujeme 

kosmologické a historicko – eschatologické apokalypsy. Do první skupiny patří texty, ve kterých 

vyvolená osoba vystupuje do nebes a jsou mu zjevena nebeská tajemství budoucnosti. Toto 

vyjevování je nutně doprovázeno výkladem anděla a pro tento typ apokalyps je příznačné 

potrestání hříšníků a odměnení spravedlivých. Druhá skupina textů zahrnuje historické apokalypsy, 

které sledují dějinný vývoj, s důrazem na eschaton. Vše co se děje v dějinách a v osudech lidí, i to 

zlé a matoucí, je součástí Boţího plánu a lidským říším je vymezena pouze určitá doba trvání. 

Tendence psát historické apokalypsy vzrůstala v době, kdy byl ţidovský národ nebo křesťanské 

hnutí v nějaké krizi. Autoři apokalyps chtěli své čtenáře ujistit, ţe aktuální zakoušení zla, je jen 

předehrou pro triumfální příchod Boţího království a konec dějin. Důraz dávají také na finální 

soud, kdy hříšníci budou potrestáni a spravedliví odměněni.
209

 

V ţidovské apokalyptické literatuře můţeme sledovat některé základní motivy, které posléze 

ovlivnily i mesiášské představy v době Jeţíše. Obnovení země, které samo o sobě není tak časté, 

ale je dáváno do souvislosti s příchodem mesiášského krále z Davida, obnovením Jeruzaléma a 

očištěním Chrámu (toto téma je silné zejména v Dan 7-12 nebo ve 4Ezd 11-12). Zároveň je 

v těchto textech zdůrazňováno, ţe po mesiášském zásahu a eschatologické bitvě, bude nastoleno 

nové mesiášské království, které bude leţet na území Palestiny. Mesiášský král z Davidovy linie, 

jehoţ důleţitost byla akcentována zejm. v exilní a poexilní době, se stal ideálem krále, který měl 

přijít během eschatologické obnovy. Mesiáš byl popisován jako ten, který sedí na trůně 

spravedlnosti a soudí, ten, který vládne moudrostí nebo jako ten, který vítězí nad nepřátelskými 

národy. Dalším znakem je znovushromáţdění národa, tzn. všech rozptýlených 12 kmenů. Důleţitý 

byl také koncept obnoveneného a očištěného Jeruzaléma a Chrámu, který se stal základem pro 

představu o nebeském Jeruzalému, coţ je reflektováno i ve Zjevení Janově (Zj 21,9-22,9). Nový 

Jeruzalém indikuje nejdůleţitější zvěst poexilní a raně ţidovské literatury a to celkové obnovení 

Izraele. Představu preexistentního Chrámu a nebeského Jeruzaléma, který bude nakonec zjeven, 

posléze přejímá křesťanství. Dalším motivem je znovuzískání ráje, v té představě, která se nám 

dochovala v knize Genesis. V apokalypsách se řeší umístění ráje nebo Strom ţivota a také se zde 

objevují motivy více nebes, kdy ráj je umístěn do třetího nebe. V ţidovské apokalyptice se objevuje 

i koncepce dvou věků, ten současný, který je pomíjivý a potom příchod druhého eschatonu, který 

bude věčný.
210
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5.2.1 Příklady apokalyptiky v pozdější židovské literatuře 

 

Podle proroka Agea, byl místodrţící Zerubábel provolán titulem „sluţebník Hospodinův“ 

(Ag 2,20-23), coţ je jediné místo ve Starém Zákoně, kde se tak stane. Díky nepokojům v perské 

říši se Ageus obrací k příchodu boţího panství a v důsledku toho můţe být obnovena stavba 

druhého Chrámu. Prorok Zacharjáš sice vyzdvihuje Zerubábela jako stavitele, ale více neţ 

politickou situaci v Persii, reflektuje poexilní situaci ţidovstva. Uvádí dva výhonky,tedy dva 

mesiáše. Jeden bude velekněz a druhý z Davida. Později však Zerubábel ze scény mizí a veškerá 

moc tak padá do rukou velekněze. V Z 9,9n se objevuje motiv mesiášského krále, vjíţdějícího do 

Jeruzaléma na oslovi, který nastolí mír mezi Judou a Izraelem a tohoto mesiášského panovníka 

budou uznávat všechny národy. Označení „chudý“ zde spíše znamená „vyvolený“.
211

 Jak víme, tak 

úryvky ze Zacharjáše jsou nejčastěji citovaným textem v Novém Zákoně. 

Nemohu nezmínit i očekávání, ţe příchod Mesiáše bude ohlášen nebo spojen s příchodem 

Mesiášského proroka (1Mak 4,46) Ten byl spojován s „novým Mojţíšem“ (Dt 18,15-18) nebo 

znovupříchodem Eliáše (Mal 3,23n). Také v kumránské společnosti, se objevují tendence očekávat 

mesiášského proroka, kterým byl zakladatel společenství. Ohlásil soudný den, zemřel a vrátí se aţ 

daný den nastane. Naráţky na proroka, který má přijít před mesiášem, můţeme najít i v Novém 

Zákoně.
212

 Jeţíš a Jan Křtitel jsou prakticky neustále konfrontováni s těmito představami.
213

 

Speciální informace o mesiášských představách nám přináší starozákonní pseudoepigrafy a 

apokryfy. Uţ v knize Daniel
214

 se mesiášská postava spojuje s titulem „Syn člověka“ a jeho 

význam má být stejný, jako tzv. „svatí Nejvyššího“. S tímto titulem se setkáváme i knize 

Henochově, 4 Ezdrášovi a 5. ţidovské Sibylle. 

Sepsání tradice o Henochovi datujeme do 1. st. př. Kr., i kdyţ byly později přidávány 

dodatky, ale nám dochované etiopské celky pocházejí z poloviny 1. st. po Kr. Patriarcha Henoch 

(Gn 5,18-24) jako jeden z mála lidí nezemřel, ale byl vzat na nebesa, kvůli své zboţnosti a pokání. 

Autoři apokryfních textů v něm vidí osobu, která byla hodna zasvěcení v boţí moudrosti a 

tajemstvích. Kniha Henochova se inspiruje v knize Daniel a také přejímá titul „Syn člověka“, který 

má vykonat soud a usednout na boţí trůn slávy a dále všechny soudit. Je zde také ztotoţněn 

s Pomazaným, v davidovsko-mesiášském smyslu a také nese rysy praexistentní bytosti
215
, avšak 
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v Henochovi, ohledně tohoto předstvořitelského původu Syna člověka, nalezneme rozpory, protoţe 

např. podle 1Hen 70 a 71, Synem člověka je míněn Henoch, vynesený na nebesa. 

O Synu člověka hovoří i Čtvrtý Ezdráš, který nebyl zařazen do řeckého ani hebrejského 

kánonu, ale např. Vulgáta ho uvádí, díky níţ se text zachoval. Tento spis pochází z období kolem 1. 

st. po Kr. a svými apokalyptickými viděními reflektuje pád Jeruzaléma v roce 70. po Kr., i kdyţ děj 

je zasazen do období pádu Prvního chrámu. Jde o důleţitý doklad mesianistických představ daného 

období a zajímavé je, ţe ve středu zájmu není pouze Izrael, ale i lidstvo jako takové. V centru 

pozornosti stojí lidské utrpení a lidské skutky, které jsou dány do souvislosti s Milostí Boţí a 

příslib blaţenosti v novém věku.
216

 Pro  

V rabínské literatuře Syn člověka není reflektován, pravděpodobně kvůli šíření křesťanské 

zvěsti a uţití tohoto titulu v evangeliích.
217

 Mesianistická naděje, byla pro rozptýlenou diasporu 

základním pojítkem, díky kterým se zachoval judaismus jako takový. Rabínská tradice silně 

reflektuje apokryfní ţidovskou literaturu. Mesiášská doba přinese Izraeli osvobození nad světskými 

národy a satan pozbude své moci (např. Jub 23,29). Také přírodní nedostatky, jako jsou neplodnost 

nebo neúroda, byly vysvětlovány jako důsledek hříchů lidí a mesianistický věk, značený odklonem 

od hříchu, měl přinést nápravu (např. Hen 10,16-19). Nesmíme zapomenout ani na srovnávání 

mesiášského věku s událostí Exodu, který je chápán jako první spásný Boţí čin v historii 

ţidovského národa. Mesiášský věk však převýší událost vyjití z Egypta.
218

 

Další skupinou, která je známa pro své silné mesianistické a eschatologické tendence, jsou 

chasidové (zboţní). Jde o skupinu, která se po Makabejských válkách oddělila od oficiálního kultu. 

Texty pocházející z těchto kruhů, se nám dochovaly buď v různých překladech, nebo 

v kumránských jeskyních, v jejich hebrejské a aramejské podobě (jde např. o etiopskou knihu 

Henochovu, knihu Jubileí nebo Závěti Dvanácti patriarchů). V jejich představách Druhý chrám 

nepředstavoval autoritu a oni očekávali příchod nebeské svatyně, která nahradí znesvěcený 

pozemský chrám. V pol. 2. st. př. Kr. se toto hnutí rozdělilo na radikální kumránské křídlo a 

farizee, kteří odmítli blízký příchod konce a silné mesiášské představy. Pro zboţné byl mesiášským 

prorokem zakladatel jejich hnutí, tzv. „Učitel spravedlnosti“ a očekávali příchod dvou mesiášů, coţ 

odvozovali na základě výroku z Nu 24,17- „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane ţezlo z Izraele.“ 

„Hvězda“ měla být kněţským mesiášem a „ţezlo“ světským mesiášem z Davidova rodu, příčemţ 
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náboţenský mesiáš je nadřazen tomu světskému. Laický mesiáš má na starosti vojenské záleţitosti 

a kněţský mesiáš zase rituální.
219
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6. Proč Jidáš zradil? 

 

Důvod proč Jidáš zradil Jeţíše, nelze jasně určit. Kaţdá tradice se na důvod jeho zrady dívá 

jinak a jediné co nám zbývá, jsou pouze spekulace o motivu. Pakliţe budeme předpokládat, ţe 

Jidáš opravdu ţil a nejde jen o literární konstrukt autorů je pravděpodobné, ţe odměna nebyla jeho 

hlavní nebo jedinou motivací (uţ jenom proto, ţe je směšně nízká). Chtěla bych předloţit několik 

moţných důvodů, co Jidáše ke zradě mohlo vést. 

Kdyţ se podíváme na rozdílné seznamy apoštolů i jejich různá pořadí u synoptiků
220

 (Jan 

zřejmě nepovaţoval za důleţité vyjmenovávat všechny členy Dvanáctky, explicitně uvádí pouze 

Petra, Tomáše a Jidáše), musíme se ptát, proč kaţdý evangelista uvádí jména v jiném pořadí, nebo 

je zaměňuje za jiné osoby. Buď kaţdý pracoval se svojí vlastní tradicí a redakcí, nebo je moţné, ţe 

někteří Jeţíšovi učedníci ztratili v rané církvi vliv a tak se tradice shoduje pouze na těch 

nejdůleţitějších. To by naznačovalo, ţe jelikoţ je Jidáš uváděn ve všech kanonických seznamech (s 

výjimkou Sk, ale tam je jeho nepřítomnost vysvětlena Petrem), pravděpodobně opravdu existoval 

(nebo tradice o něm). Nabízejí se i další moţnosti interpretace odlišností v seznamech. Pokud Jeţíš 

po svých učednících ţádal, po více neţ dva roky, plné zapojení, opuštění domova, rodiny i práce, je 

moţné, ţe někteří tento tlak nevydrţeli. Mohli zemřít, opustit jej a vrátit se domů nebo být 

jednoduše zklamáni, ţe Jeţíšovo působení nepřinášelo výsledky, které by byli viditelné v aktuální 

přítomnosti. Toto zklamání mohlo postihnout i Jidáše. Pro Jeţíše byl důleţitý symbolický počet 

Dvanácti, jako kmenů Izraele a tak, zejména ve Sk, vidíme snahu zachovat toto číslo.
221

 V Mt a L 

jim dokonce slibuje trůny, ze kterých budou soudit Izrael.
222

 Uţ Starý Zákon a pseudoepigrafy vidí 

mesiášství a apokalyptiku ve znovuobnovení koncepce dvanácti kmenů.
223

 Jeţíšova zvěst příchodu 

Boţího království, tak perfektně odpovídala těmto představám, do kterých by byla zapojena 

Dvanáctka. Samozřejmě, ţe tato vize, je lépe pochopitelná v kontextu Jeţíšova působení, neţ 

v kontextu první generace, ve které působení Dvanácti apoštolů, jako eschatologické skupiny, brzy 

přestalo mít vliv. Obraz dvanácti muţů, soudících Izrael, je v dané době velice neobvyklý, 

nenalézáme ho ani v ţidovské literatuře, vzniklé před a během Jeţíšova ţivota a také ani 

v novozákonní literatuře, kromě výroku v Mt 19,28. Pravděpodobně tedy jde o výrok, který lze 
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přisoudit historickému Jeţíši, protoţe proč by raná církev vytvořila a zařadila výrok, který slibuje 

nebeský trůn a pozici soudce, zrádci Jidášovi? Jde pravděpodobně o Jeţíšův logion a také by to 

mohlo potvrdit teorii, ţe Jidáš nebyl zlým od narození, ale ţe jeho zrada byla aţ důsledkem 

nějakého impulzu zvenčí.
224

 

Pakliţe se podíváme, na apokalyptické a eschatologické představy, které v Jeţíšově době 

kolovaly, je vysoce pravděpodobné, ţe Jidáš, nebo kterýkoliv jiný následovatel Jeţíše, jimi mohl 

být ovlivněn. Často se spekuluje o tom, ţe Jidáš očekával od Jeţíše politické vystoupení, které by 

vedlo ke svrţení římské nadvlády, obnovení království a příchodu mesiášského krále z rodu 

Davidova. Očekávání příchodu Boţího království, které mělo přijít po eschatologické bitvě, mohlo 

zklamat Jidášovy naděje, protoţe se neodehrála ţádná finální bitva, díky které by Jeţíš mohl 

usednout na svůj trůn a vládnout tomuto nebeskému království. Pokud Jidáš měl tato očekávání, 

muselo ho nutně zklamat, kdyţ Jeţíš začal mluvit o své smrti a ne o svém triumfálním vystoupení a 

nastolení nového, nebeského království. Oddanost a představy, které Jidáš asi choval k Jeţíšovi, 

musely být zcela otřeseny a nebylo by překvapivé, ţe na toto zhroucení hodnot a představ, by Jidáš 

reagoval právě vydáním Jeţíše nejvyšším ţidovským orgánům. Z tohoto hlediska je moţné, ţe 

Jidáš pouze nepochopil Jeţíšovu zvěst a jednal podle svého názoru. 

Kaţdá doba má své hrdiny, ale i své zrádce. Nicméně, společnost a historie často interpretuje 

události nebo osobnosti různě. Nikdo z nás nemá kompetenci hodnotit, jaké pohnutky vedou 

člověka ke zradě. Ale pokaţdé, kdyţ budeme přemýšlet o nějakém aktu zrady (nebo o jakémkoliv 

jiném, diskutabilním činu), měli bychom si uvědomit dobu, ve které se daná zrada stala, situaci 

„zrádce“ (sociální, psychickou, ekonomickou atd.) a jestli známe všechny okolnosti i fakta, která 

mohla ke zradě vést. Tímto samozřejmě nezpochybňuji závaţnost činů, kterých se dokázali určití 

lidé dopustit, jenom jsem chtěla upozornit na to, ţe zjednodušováním a zplošťováním historie spíše 

vede k laciné nenávisti a obviňování, přitom objektivní pravdu nemůţeme sami odhalit. Ne vţdy je 

totiţ zrada vedena čistou touhou páchat zlo. Ostatně kaţdý, při jakémkoliv hodnocení, by si měl 

„sáhnout do duše“ a představit si sám sebe v dané situaci. 

Proto, dle mého názoru, nelze Jidášovu zradu hodnotit zjednodušeně. Pakliţe Jidáš čekal 

politické vystoupení Jeţíše, mesiáše v politickém a světském slova smyslu, musel být notně 

zklamán a rozčílen, ţe namísto toho Jeţíš mluví o své smrti. Jeţíš jim sliboval Království Boţí, ale 

Jidáš tuto představu pravděpodobně nepochopil, pro něj Království Boţí mohlo představovat návrat 

krále a suverenity Izraele. Nemůţeme opominout moţnost působení satana, na kterém představu o 

Jidášově zradě staví jak evangelisté Lukáš a Jan, tak např. i Órigenés. Vzhledem k výši odměny, 

kterou nám předkládá Matouš, je finanční motivace Jidáše spíše nepravděpodobná. V potaz 

musíme vzít i představy gnostiků, které Jidášovy přisoudily roli vyvoleného učedníka, kterému je 

vyjevena pravda o jiné podstatě Jeţíše a díky Jidášově zradě, je Jeţíš schopen navrátit se do světa 
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Pravého Boha. Ovšem je tu i moţnost, ţe Jidáš byl praktický oportunista a mohl si slibovat, ţe 

vydáním Jeţíše získá nějaké výhody u ţidovských předáků. A nabízí se i moţnost, ţe šlo o 

pouhého slabocha, který se zalekl Jeţíšovy popularity a bál se zásahu římské moci, pokud by 

příznivci Jeţíše pochopili jeho zvěst jako výzvu k revoluci. Ostatně, o pár desítek let později, bylo 

podobné „revoluční“ hnutí rozdrceno a vedlo k rozprášení ţidovstva. 

Je tedy těţké, určit motiv Jidášovy zrady, nicméně musíme si uvědomit, ţe díky jeho činu, se 

daly do pohybu dějiny. 
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Závěr 

 

Ve své práci jsem se snaţila porovnat kanonickou tradici o Jidášovi, která přináší různé 

pohledy na osobu Jidáše s různými nekanonickými a apokryfními texty, které povětšinou jeho 

zradu dále rozšiřují a upozorňují na odpornost jeho činu. Naproti tomu gnóze v něm vidí dalšího 

z řady těch, kteří mají schopnost „poznání“ a díky jeho zradě, je spása pro gnostiky o něco blíţe. 

Také církevní učitel Órigenés je schopen podívat se na Jidášovu zradu a osobu z jiného úhlu 

pohledu neţ bylo v církvi běţné. V ţidovské apokalyptické literatuře můţeme sledovat představy o 

mesiášovi, které potom byly aplikovány na osobu a působení Jeţíše. Snaţila jsem se také najít 

důvody, ať uţ psychologické, náboţenské či politické, které mohly Jidáše vést ke zradě a které 

mohly souviset se situací ţidovstva, v době římské okupace. 

Jidáš fascinuje člověka a společnost přes dva tisíce let. Nelze zpochybnit, ţe přes strohé 

zmínky o jeho postavě, v nám dostupných materiálech, jde o důleţitou součást křesťanské zvěsti. 

Mně osobně se postava Jidáše jeví jako nástroj Boţího jednání i projev slabosti člověka, kterou ale 

nelze jednoduše odsuzovat z pohledu člověka, který neţil v dané době a nezaţil jeho situaci. 

Nemluvě o tradici, legendách a osobních představách kaţdého autora, který se k této postavě 

nějakým způsobem vyjadřoval. Proto jsem se v této práci pokusila prozkoumat dostupné materiály, 

porovnat je a přednést různé interpretace, které se k Jidášově postavě a zradě vztahují. Bohuţel 

jsem byla omezena rozsahem práce a téma Jidáše, je velice široké. Proto bych se ráda ve své 

diplomové práci tomuto tématu věnovala dále a rozebrala zejm. Jidášův vliv na kulturu a umění, 

který je nepopiratelný. 
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Summary 

This thesis attempts to put forward different interpretations of the character of Judas and his 

betrayal, which survived in both biblical and non-biblical sources. The canonical texts doom Judas 

and the church inherites this view and further develops it in its tradition. The non-canonical texts 

often work with the same idea of Judas but they enriches it with details from his life or with the 

description of punishment for his betrayal. Due to the diversity of the apocryphal texts, there are 

also basic characteristics of the New Testament apocryphal literature as well as the background of 

texts which contain mentions of Judas. 

In contrast to condemning tendencies stands gnoseologic Gospel of Judas. It originates in 

gnosis of Seth´s branch and, in the spirit of gnostic ideas, it considers Judas to be the chosen person 

to reveal Jesus´ true task and origin. Thanks to Judas´ betrayal, Jesus is able to get rid of the mortal 

body and goes back to his eternal world. In the context of a different view on Judas, the thesis 

contains Origens´ interpretation of Judas which, in a way, declines from traditional church concept. 

The last part of the thesis contains a theory which analyses the possibility that Judas was 

affected by messianistic ideas, which were popular in the time of Jesus and also if the 

dissapointment which he may have been experiencing about Jesus´ actual interaction could have 

led him to the betrayal. There is also mentioned political and social state of Judea during Roman 

dominance which surely had an impact on these tendencies. 


