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Anotace 
Studie se zabývá exegezí perikopy Markova evangelia (Mk 10,13–16), obecně známé pod 

pojmem Ježíš a děti. 

Část práce je věnována vlastnímu textu perikopy nejen z pohledu českého překladu, 

ale s přihlédnutím k řeckému textu, skrze nějž se snažíme uchopit původní autorovo 

sdělení a jeho vnímání tehdejšími i současnými adresáty. Studovaný text pro snadnější 

pochopení vnímáme v bezprostředním kontextu Zajordánské pasáže Druhého evangelia i 

v širším kontextu celého Markova spisu. Markův text i jeho kompozice je též srovnávána 

s paralelními texty synoptických evangelií, jejichž svatopisci z Markova originálu 

vycházeli. 

Předmět dvou samostatných kapitol představuje analýza dvou klíčových pojmů 

Ježíšova výroku v patnáctém verši: pojmu děti – neboť antické a postmoderní vnímání se 

mohou významně odlišovat – a pojmu Boží království, které je jádrem nejen zvolené 

perikopy, ale celé markovské narace Ježíšova pozemského hlásání. 

Smyslem práce je vyložit celý příběh a do hloubky pochopit Ježíšův výrok „kdo 

nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde“. Jaký postoj, jaké kvality či 

vlastnosti symbolizuje dítě v Ježíšových slovech? Co znamená být jako dítě? V čem je 

nám dítě dáváno za vzor? Na tyto otázky, provázející pravděpodobně každého čtenáře 

evangelií, hledá odpověď tato práce. 

 

Klíčová slova:  

Děti, Boží království, učedníci, žehnání, evangelium. 

 

 

Abstract 
To Be As A Children? Exegesy Of Mk 10:13–16 

The study deals with the exegesis of the pericope of the Gospel of Mark (Mk 10:13–16), 

generally known under the title The Little Children and Jesus.  

A part of the work is dedicated to the text of the pericope, not only from the point of 

view of its Czech translation, but also with consideration of the Greek text through 

which we strive to understand the original message of the author and its perception by 

the then recipients as well as the contemporary ones. To grasp the studied text better, it 

is perceived in the immediate context of the Transjordan passage of the Second Gospel, 

as well as in the broader context of the entire Gospel of Mark. Mark’s text and his 

compositions are also compared with the parallel texts of synoptic gospels whose 

authors used Mark’s original as a background.  
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Two separate chapters are dedicated to the analysis of two crucial terms of Jesus’s 

statement in the fifteenth verse: children – as the ancient and postmodern interpretations 

may differ significantly – and the kingdom of God, which is the core of the pericope, as 

well as the entire Mark’s narration of Jesus’s earthly preaching.  

The purpose of the work is to interpret the story and to understand, in depth, Jesus’s 

statement: “Anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will 

never enter it”. What attitude, what qualities or properties does a child symbolizes in 

Jesus’s words? What does “like a little child” mean? What is the example that the child 

represents? This work tries to answer those questions that most likely every reader of 

the Gospels asks.  

 
Keywords: 

Children, Kingdom of God, Disciples, Blessing, Gospel. 
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Úvod  

 

Ježíšovo kategorické prohlášení „nebudete-li jako děti, nevejdete do království 

nebeského“, či Markem formulované „kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do 

něho nevejde“, mne zvláštním způsobem zneklidňovalo již od doby, kdy jsem v rané 

dospělosti začínal se samostatnou četbou Písma. Pro muže na prahu dospělosti je Kristův 

požadavek „být jako dítě“ notně paradoxním a – nutno též přiznat – obtížně přijatelným. 

S novou intenzitou se mi stavění dětí za vzor věřícího vracelo s každým narozením 

dítěte. Aniž bych chtěl romantizovat nebo idealizovat běžné rodičovské strasti a radosti, 

vtírala se otázka, v čem mi děti mají sloužit jako ideál k následování. Nemělo by to být 

naopak? Co tím chce Ježíš říci? Co znamená být jako dítě? Vida malé děti – své i cizí – 

mnohdy neposlušné, svévolné, rozjívené či uražené, nabízí se otázka, které vlastnosti dětí 

jsou právě ty, které mám napodobovat, které mi bible předkládá za vzor. V čem mám být 

jako dítě? A v čem nikoli? 

Rozhodnutí věnovat diplomovou práci exegezi zvolené perikopy tak bylo logickým 

pokračováním mnohaletých úvah. Díky této práci jsem se mohl systematicky zabývat 

nejen vybranou pasáží, ale i širším kontextem Markova evangelia a synoptických paralel. 

Během práce jsem si často připadal podoben slepému v Betsaidě, jehož uzdravení 

popisuje Marek na úvod druhého kompozičního celku, v jehož rámci se odehrává i příběh 

dětí přinášených k Ježíšovi. Jako slepý člověk díky Ježíšovu zásahu viděl stále ostřeji a 

jasněji – opakované čtení a stále hlubší ponořování do Božího slova přinášelo jasnější 

vhled do Markova evangelia i smyslu perikopy.  

Nejprve se v první kapitole věnujeme popisu a stručnému úvodu k Markovu 

evangeliu, zběžnému literárnímu a teologickému rozboru díla. Z nepřeberného množství 

informací, které současná biblická literatura nabízí, jsme se snažili zmínit zejména ty 

skutečnosti, které nějakým způsobem souvisí se zvolenou perikopou a mohou být alespoň 

pomocným klíčem k uchopení jejího smyslu. Teoretický úvod tedy není vyčerpávající, 

ale spíše selektivní s ohledem na vybraný text evangelia. 

V druhé kapitole zaměříme pozornost na samotný text perikopy. Smyslem je hlubší 

proniknutí to vlastního textu, často s přihlédnutím k řeckému originálu či porovnáním 

jiných překladových variant, a současně zařazení a uchopení perikopy do širšího kontextu 

Markova evangelia i bezprostředního předcházejícího i navazujícího kontextu Ježíšovy 

cesty z Galileje do Jeruzaléma Zajordáním. 

Předmětem dvou následujících kapitol jsou dva klíčové pojmy Ježíšova výroku: pojem 

„děti“ (3. kapitola) a pojem „Boží království“ (4. kapitola). Ačkoliv se pojem dítěte zdá 

všeobecně srozumitelným, poukážeme na jeho mnohoznačnost a různé významy, s nimiž 

se v biblických spisech můžeme setkat. Po stručné rekapitulaci konceptu dítěte ve Starém 

zákonu a deskripci užití pojmu „dítě“ synoptickými autory, Pavlem a Janem, načrtneme 

ve zkratce pojetí dítěte v průběhu dějin od antické společnosti po současnost. A nejde 

vždy jen o příjemná zjištění, neboť jak uvádí významný český pedagog a psycholog, prof. 

Zdeněk Helus, dějiny dítěte jsou dějinami prohřešků na něm páchaných. Chceme-li 

porozumět Ježíšovu výroku o dětech, nemůžeme nezkoumat, jak slovu dítě rozuměli 

Ježíšovy židovští současníci či primární adresáti Markova evangelia. 
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Čtvrtá kapitola se na prostoru omezeném rozsahem této práce snaží shrnout stěžejní 

pojem Ježíšova pozemského hlásání a základní pojem křesťanského pojetí spásy – pojem 

Božího království. Protože se tématem zabývalo nesmírné množství autorů, je přirozeně 

k dispozici i velké množství literatury věnující se exegetickému výkladu i teologickým 

implikacím konceptu Božího království, jehož zmapování by vydalo na samostatné 

vědecké pojednání. V naší práci se omezujeme pouze na základní informace, které přináší 

Starý, respektive Nový zákon; nastíníme, co je podstatou Božího království, zda lze 

vnímat odlišně výrazy „Boží království“ a „Nebeské království“, zda je Království 

skutečností přítomnou či budoucí, společensko-politickou či duchovně-eschatologickou, 

jaké jsou praktické důsledky reality Božího království pro Kristovy učedníky a 

následovníky a nakolik se Boží království identifikuje s katolickou církví. 

Posléze nastíníme i vybrané hermeneutické přístupy, které v průběhu církevních dějin 

různí autoři ke zvolené perikopě zaujali. Obsah páté kapitoly tvoří výbor z myšlenek 

exegetů, z jejichž díla jsme v této studii primárně vycházeli. 

Hlavními prameny biblických výkladů byl komentář profesora Joela Marcuse 

z exegetické řady The Anchor Yale Bible Commentary, exegetické poznámky Roberta 

Steina z řady Baker Exegetical Commentary On The New Testament, výklad Craiga 

Evanse v edici Word Biblical Commentary, dále Komentáre k Novému zákonu 

z Trnavské univerzity editora Petra Dubovského a výklady k Písmu v české edici Sacra 

Pagina od Daniela Harringtona a Johna Donahue. 

Cílem práce je výklad čtyř veršů Markova evangelia z hlediska původního záměru 

autora i z pohledu současného čtenáře. Smyslem studie je zasadit příběh i Ježíšova slova 

do celkové struktury a teologické skladby spisu, proniknout k vlastnímu jádru Ježíšova 

výroku a pochopit co pro dnešního čtenáře znamená být jako dítě, aniž bychom 

Spasitelova slova vnímali optikou jakkoliv ideologizovaného či deformovaného konceptu 

dítěte. 
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1. Markovo evangelium 

 

Budeme-li se zabývat úryvkem Markova evangelia, je vhodné spis rámcově představit a 

uvést alespoň takové údaje, které mohou poskytnout lepší pochopení zvolené perikopy. 

K tomu nám poslouží krátké porovnání Marka s ostatními evangelisty, zejména 

synoptiky. Ve stručnosti též načrtneme profil autora i základní charakteristiku jeho díla. 

 

1.1. Marek mezi evangelii  

Markovo evangelium mělo v prvních křesťanských stoletích samostatně pouze malý 

význam, ranou křesťanskou tradicí bylo opomíjené, zřídkakdy – pokud vůbec – bylo 

užívané pro kázání; Matoušovo evangelium jej překonávalo v délce i podrobnostech, 

neboť Markovo evangelium je s 675 verši nejkratším kanonickým evangeliem. Vždyť 

devadesát procent Markova textu se nachází i u Matouše. Marek byl vnímán jako chudý 

příbuzný velkolepého Matoušova evangelia, kterého tolik a s oblibou citovali a 

komentovali Otcové.  

S nástupem historické kritiky nastal totální obrat: zatímco dříve se většina badatelů ve 

shodě s Augustinem domnívala, že Marek při psaní svého spisu vycházel z Matouše a 

pouze zestručnil jeho zápis, hypotéza dvou pramenů postavila tuto domněnku na hlavu. 

Ta v podstatě říká, že Matouš i Lukáš vycházeli při psaní ze dvou zdrojů, z nichž jeden 

byl právě Marek a druhý neznámý pramen, v odborné literatuře označovaný jako Q. To 

znamená, že Marek je starší než Matouš i Lukáš a proto se chronologicky jedná o první 

evangelium. Druhá polovina 19. století tak přinesla zásadní obrat – pozornost se obrací 

k dříve zanedbávanému Markovu evangeliu, a jak uvádí Moloney, „Tradiční Druhé 

evangelium se stalo prvním.“1 I my v této práci budeme vycházet z předpokladu, že 

Markovo evangelium je nejstarší. 

 

1.2. Autor  

Druhé evangelium, podobně jako ostatní tři kanonická evangelia, je anonymním spisem2. 

Samotné evangelium o autorovi výslovně neříká nic, nikde v textu se nenachází jeho 

podpis či explicitní sebeidentifikace3; autorovi nešlo o zachování jména, ale o Ježíšovo 

evangelium. 

Nadpis „Evangelium podle Marka“, nebo „Podle Marka“ netvoří součást původního 

textu, byl přidán dodatečně, pravděpodobně když bylo potřeba odlišit Markovo podání od 

ostatních evangelií, k čemuž pravděpodobně došlo v průběhu druhého století.4 Kolem 

roku 125 byla většina prvotní církve přesvědčena, že druhé evangelium napsal muž 

jménem Marek. 

                                                           
1 MOLONEY, Francis J. The Gospel of Mark. Peabody: Hendrickson Publishers, 2002, s. 2. 
2 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří: 

KNA, 2005, s. 46. 
3 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.) Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013, s. 45. 
4 Srov. CARSON, D. A. – MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona. Praha: Návrat domů, 2008, s. 146. 
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Podle historika Eusebia spojil v první polovině druhého století Papiáš, biskup 

z Hierapole ve Frýgii Druhé evangelium s jistým „Markem“ a apoštolem Petrem, což je 

nejstarší patristický doklad ohledně autorství Markova evangelia. Klement Alexandrijský 

následně umístil toto spojení Marka s Petrem do města Říma; byl tak zajedno s Irenejem, 

Origénem, Jeronýmem a Tertuliánem: Markovo evangelium vzniklo v Římě a přináší 

Petrovský příběh Ježíše, interpretovaný a redigovaný jeho společníkem Markem.5 

Řada badatelů se proto domnívá, že autorem evangelia je onen Jan Marek ze Skutků 

apoštolských (12,12; 12,25; 15,37–39), neboť by bylo obtížně vysvětlitelné, proč by 

evangelium mělo být připisováno někomu, kdo nebyl ani učedníkem, ani apoštolem; a 

v této souvislosti bývá pravidelně citována Eusebiova pasáž o Papiášově řeči týkající se 

spojení (Jana) Marka a Petra (Eusebios, Církevní dějiny III., 40,15). Tuto pozici 

například zastává Meinrad Limbeck6; většina autorů se však domnívá, že není 

pravděpodobné, že by tento Marek byl autorem evangelia. 

Pro účely této studie není hledání skutečného, historického autora významné. Avšak 

současná literární kritika rozlišuje mezi skutečným autorem, tedy reálným člověkem, a 

tzv. implicitním autorem jakožto faktickou personifikací textu, vyvozeným rekonstrukcí 

jeho díla. Proto zde budeme věnovat pozornost tomuto implicitnímu autorovi, jehož 

můžeme poznat pomocí literárního rozboru a podle teologických důrazů jeho díla.7 

 

1.2.1. Implicitní autor 

Z analýzy textu vyplývá, že autor druhého evangelia působí méně židovsky než pisatel 

Matoušova evangelia, není proto pravděpodobné, že by se jednalo o Jeruzalémana. Též 

Markovy citace židovského Písma mají blíže ke starořecké verzi než k hebrejskému textu. 

„Jeho znalost palestinských zvyků a místopisu je někdy nepřesná a evangelium má 

podobu „radostné zvěsti pro všechny národy“ s jistou dávkou odstupu vůči judaismu“8 

Autor Markova evangelia se obrací ke křesťanům z pohanství, ke čtenářům pozdní 

antiky, u nichž nepředpokládá znalosti židovských náboženských tradic a proto má 

potřebu židovské zvyky nežidovskému čtenáři vysvětlovat9. Z textu (jednoduchá, ne 

příliš kultivovaná řečtina, se stylisticky tvrdými přechody, používající časté kai, s velkým 

počtem aramejských slov a výrazů) lze usuzovat na autora původem z jeruzalémského 

prostředí. Používání starozákonních citátů a aluzí vede k domněnce, že se jednalo o osobu 

s židovskými kořeny, která plně respektuje židovské Písmo10 – v podstatě od začátku 

spisu sděluje, že Starý zákon je autoritativní text, který v Ježíšově příběhu a osobě 

dochází svého konečného naplnění: již verš 1,15 staví Markův příběh o Ježíšovi do 

eschatologického kontextu. Hlavním tématem spisu je království Boží.11 Četné latinismy 

naopak ukazují, že autor se pravděpodobně pohyboval v latinsky hovořící oblasti, 

například v Římě12. Z výše uvedených důvodů lze soudit, že autorem byl helénisticky 

                                                           
5 Srov. MOLONEY, Francis J. The Gospel of Mark, s. 1. 
6 LIMBEK, Meinrad. Evangelium sv. Marka. Kostelní Vydří: KNA, 1997, s. 11. 
7 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 49. 
8 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 47. 
9 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 44. 
10 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 43. 
11 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka., s. 45. 
12 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 45. 
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vzdělaný křesťan židovského původu, zřejmě pocházející z Palestiny, který žil – a snad i 

psal – v křesťanské obci vzešlé do velké míry z misie mezi pohany, tj. mimo Palestinu. 

Jeho hlavními prameny bylo asi palestinské kérygma a římské kérygma Petrovo, z něhož 

pravděpodobně pocházejí četné detaily, předpokládající očitého svědka událostí.13  

Vlivný britský metodistický teolog Vincent Taylor (+1968) v odvolání na obecnou 

shodu autorů uvádí, že Marek psal své dílo v letech 60 – 7014. Také podle Ireneje napsal 

Marek svůj spis po smrti Petra a Pavla, v době po požáru Říma r. 64.15  

Častý motiv selhání učedníků vede k hypotéze, že Markův spis vznikal v atmosféře 

pronásledování z vnějšku16 a v obci a pro obec trpící rozdělením uvnitř17: v evangeliu je 

konstantně patrný motiv sporů mezi Ježíšovými učedníky; podobně je častý popis 

neporozumění, kterému je Ježíš vystaven nejen ze strany nepřátel, ale i členů vlastní 

rodiny a svých učedníků. Podobně významným tématem Markova evangelia je 

pronásledování. Uvedená témata odpovídají zkušenostem křesťanské obce v Římě druhé 

poloviny 60. let prvního století, kdy docházelo za Neronovy vlády k pronásledování 

Kristových vyznavačů, zradám uvnitř rodin a konfliktům mezi křesťany, kteří ze strachu 

svou víru zapřeli. Pravděpodobně v této atmosféře dostávalo Markovo evangelium svoji 

podobu. 

Někteří autoři však tyto hypotézy nesdílejí a Markovo evangelium lokalizují časově i 

geograficky odlišně, např. Willi Marxsen v monografii Der Evangelist Markus jej 

umísťuje do Galileje po první židovské válce, tj. po roce 70; Howard C. Kee, podobně i 

Gerd Theissen postulovali za místo vzniku jižní Sýrii; Joel Marcus spíše předpokládá 

některé helenistické město v Palestině krátce po roce 70. 

Harrington, z jehož komentáře v této práci primárně vycházíme, datuje vznik Markova 

evangelia kolem roku 70 po Kr., jako prostředí vzniku navrhuje Řím a za původní 

adresáty považuje pronásledované křesťany v Římě.18 

Lze tedy uzavřít, že autorem Markova evangelia byl řecky hovořící křesťan 

židovského původu, který čerpal z ústních a pravděpodobně i písemných tradic o Ježíši 

Kristu a tyto starší tradice písemně zkompiloval pro komunitu, které zřejmě trpěla 

pronásledováním19. 

 

1.3. Charakteristika spisu 

Marek se ve svém příběhu o Ježíšovu působení soustředí především na jeho jednání, 

málokdy uvádí delší Ježíšovo vyučování. Scény se rychle střídají, vyprávění má rychlý 

spád, „Ježíš je neustále v pohybu – uzdravuje, vymítá démony, vede spory s protivníky, 

poučuje učedníky“.20 Celé evangelium lze považovat za předmluvu pašijových a 

velikonočních událostí, které jsou vrcholem i smyslem celého evangelijního poselství. 

                                                           
13 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. – SCHRÖTTER, Jaroslav. Stručný úvod do Písma svatého. Nový Zákon. 

Praha: Scriptum, 1991, s. 36. 
14 TAYLOR, Vincent. The Gospel according to St. Mark, London: Macmillan and Company, 1966, s. 31. 
15 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 49. 
16 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 42. 
17 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 50. 
18 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 54. 
19 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 46. 
20 CARSON, D. A. – MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona, s. 143. 



13 

 

Protože se obrací na příslušníky helénské kultury, klade důraz na Kristovy zázraky, snaží 

se představit Ježíše jako toho, kdo má moc, jako Syna Božího. Jeho skutky jsou 

znamením příchodu Božího království, proto jsou vyprávění o zázracích spojena 

s myšlenkou spásy. V uvedené perikopě o dětech nejde o zázrak ve smyslu mocného činu 

či znamení; spíše o gesto, didaktický čin učitele, kterým chtěl zdůraznit svá slova. 

Marek je jediným evangelistou, který ve svém spise používá slovo evangelium (1,1), 

řada autorů se domnívá, že tím hned na začátku Marek určuje literární druh a mnozí 

Markovi připisují prvenství ve vytvoření tohoto nového literárního druhu, který byl 

později hojně napodobován. Pravděpodobné je, že Marek byl v užití tohoto pojmu 

ovlivněn pavlovskými listy. Markovo evangelium tedy můžeme pokládat za „narativní 

formu zvěstování kristovské události“.21 

Četní autoři se též zabývali otázkou, nakolik lze Markovo evangelium považovat za 

životopis Krista. V průběhu dějin chápala většina čtenářů evangelia jako biografie, 

ačkoliv biblisté poukazovali na rozdíly mezi moderní a antickou biografií.22 Dnešek opět 

objevuje trend biografické perspektivy evangelií. Je však třeba si uvědomit, že antická 

biografie má jiný charakter, než její moderní pojetí: autor mohl začít v kterémkoliv 

momentě života, klidně v dospělosti, a byl naprosto svobodný v kombinování životních 

epizod, které řadil spíše tematicky, než chronologicky. Pozornost se soustředí na veřejné 

účinkování osoby. Životopisy filosofů jsou uspořádané tematicky, využívají anekdoty a 

aforismy odhalující jejich myšlenky a učení. Často mají apologetický, polemický nebo 

didaktický podtón. Jejich záměrem bylo obvykle povzbuzovat čtenáře k následování23. 

Marek sám svůj spis nenazývá bios, ale evangelium – dobrá zvěst. Tím chtěl říci: 

„Dobrá zvěst je evangelium Boha, které nám bylo dáno skrze Ježíše Krista a které 

spočívá v tom, že Boží království je blízko“.24  

 

1.3.1. Styl 

Marek se vyznačuje podrobnými popisy událostí, často včetně detailů, které čtenáři velmi 

realisticky vykreslují scénu. Naproti tomu Matouš své vyprávění zestručňuje, zatímco 

Lukáš živější detaily často vypouští. Také osobu Ježíše Marek popisuje se značným 

realismem a se všemi lidskými aspekty, které Matouš a Lukáš vypouštějí nebo oslabují.25 

Mnohdy vykresluje Ježíše jako člověka s velmi lidskými emocemi, jako je soucit (srov. 

1,41), údiv (6,5), sympatie (10,21) či naopak hněv (10,14). 

Marek – píšící své evangelium v prostředí rozmíšek a selhání křesťanů – též bez 

příkras a opakovaně popisuje selhávání učedníků i samotných apoštolů. Marek 

představuje své učedníky jako nejednoznačné a kontroverzní postavy s kladnými i 

zápornými rysy26. Celým evangeliem se vine téma sporů mezi Ježíšovými učedníky27. 

Naopak Matouš a Lukáš negativní obraz učedníků zmírňují, stejně jako Markovy 

„realistické“ lidské aspekty Ježíšových reakcí, často emotivních. 

                                                           
21 DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 24. 
22 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 43. 
23 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 43. 
24 CASALINI, Nello. Lettura di Marco. Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2005, s. 57. 
25 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 26. 
26 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 39. 
27 DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 50. 
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Markův Ježíš je vykreslen až překvapivě vhodně pro dnešního čtenáře: často 

působí dojmem stále spěchajícího člověka. Tento styl je způsobený častým používáním 

spojky καὶ a příslovce εὐθὺς, což je příznačné pro styl lidové ústní slovesnosti a současně 

spojuje věty a souvětí způsobem, jež vyvolává dojem spěchu.  

Základní Ježíšovo hlásání je shrnuto do výroku, který autor klade na počátek své 

zvěsti: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu 

(1,15). Žádné české slovo nevystihuje plně význam pojmu καιρὸς, který vyjadřuje 

„pravý čas“ či „příhodný čas“ a také „rozhodný okamžik“ (13,33).28 V řečtině je užito 

slovesa μετανοειν, které přesně znamená změnit smýšlení, vnitřně se obrátit. Nejde jen 

o jakési mravní obrácení, pokání, nýbrž o radikální změnu smýšlení, změnu představ o 

Bohu, o jeho nároku na člověka. Ježíš nabízí nové poznání Boha a jeho lásky, vyjádřené 

ve slovech evangelium a přiblížilo se Boží království, Boží vláda, a to definitivně.29 

 

1.3.2. Členění evangelia. Struktura spisu 

Základní kompoziční prvek, spojující Markovo evangelium v jeden celek, je vyjádřen 

v první větě tohoto spisu: Počátek evangelia Ježíše Krista. Počátek evangelia je tedy 

Ježíšův pozemský život a evangelium, které on sám během svého života zvěstoval svými 

činy i svými slovy o Božím království.30 Úryvek o Ježíšovi a dětech je jedním 

z vrcholných Ježíšových přestavení tohoto Království. Osnova Markova spisu v podstatě 

sleduje apoštolské kérygma. Na rozdíl od ostatních synoptiků nelíčí okolnosti Ježíšova 

narození a dětství, své psaní začíná s počátkem Ježíšova veřejného vystoupení.  

Markovo evangelium na základě literárního rozboru možno rozdělit na tři základní 

části: Ježíšova činnost v Galilei, události a Ježíšova smrt v Jeruzalémě a mezi ně vložený 

oddíl cesty z Galileje do Jeruzaléma.  

 

Schéma evangelia je tedy toto: 

I. Ježíš v Galilei (1,14–8,21). Ježíš jako pomazaný Syn Boží hlásá v Galileji blízkost 

Boží království slovy i skutky. 

II. Ježíšova cesta z Galileje do Jeruzaléma (8,22–10,52). 

III. Ježíš v Jeruzalémě (11,1–16,8). Ježíšův konflikt s odpůrci, Ježíšova řeč na 

rozloučenou, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. 

 

První oddíl (1,1–8,21) ukazuje galilejské působení Ježíše, který svým učením a skutky 

zvěstuje příchod Božího království. Ježíš je stále v pohybu, povolává učedníky, učí a 

uzdravuje, polemizuje s odpůrci, naráží na nepochopení i nevěru. Hlavním poselstvím je 

toto: Boží království je tady, obraťte se, věřte evangeliu.  

Druhý oddíl (8,22–10,52), na začátku i na konci rámován vyprávěními, v nichž slepci 

nabudou zraku (8,22–26 a 10,46–52), je jasně uspořádaným celkem a představuje 

teologické těžiště evangelia.31 Od Petrova vyznání v Cesareji Filipově – tvořící viditelný 

předěl evangelia, autor jej proto umístil doprostřed díla – již děj směřuje k závěrečnému 

                                                           
28 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 86. 
29 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Karolinum, 2010, s. 225. 
30 Srov. POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového Zákona. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 91. 
31 DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 54. 
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oddílu, k pašijím a zvěsti o vzkříšení. Cestou do Jeruzaléma učí Ježíš učedníky, co 

znamená následovat jej, třikrát předpovídá své utrpení a čelí nechápavosti učedníků. 

Třetí oddíl (11,1–16,8) se odehrává v Jeruzalémě, zvolňuje se tempo Ježíšovy aktivity, 

narůstá konflikt s odpůrci a vrcholí pašijovým vyprávěním o smrti, pohřbu a vzkříšení. 

Řada autorů navrhuje odlišné členění Markova evangelia, leckdy strukturovanější. Pro 

potřebu naší práce považujeme za vyhovující uvedené členění, které vychází z rostoucí 

shody mnoha autorů a je preferované Johnem Donahue i Danielem Harringtonem32. 

Druhý oddíl, tedy Ježíšovu cestu z Cesareje Filipovy do Jeruzaléma, možno 

strukturovat podle následujícího schématu: 

 

Úvod oddílu: příběh o uzdravení slepého v Betsaidě (8,22–26) 

A. Celek první předpovědi utrpení (8,27–9,1) 

a. Cesarea Filipova – Petrovo vyznání (8,27–30) 

b. První předpověď utrpení – Petrovo pokárání (8,31–33) 

c. Pokyny o učednictví a následování (8,34–9,1) 

B. 1. intermezzo (Galilea)  

a. Proměnění Páně na hoře (9,2–9,13) 

b. Uzdravení posedlého chlapce (9,14–29) 

C. Celek druhé předpovědi utrpení (9,30–50) 

a. Druhá předpověď utrpení (9,30–32) 

b. Kafarnaum – spor učedníků o prvenství (9,33–37) 

c. Kafarnaum – diskuze o neznámém učedníkovi (9,38–41) 

D. 2. intermezzo (Zajordání) 

a. O manželství a rozvodu (10,1–12) 

b. Ježíš a děti (10,13–16) 

c. Bohatý muž (10,17–22) 

d. O majetku (10,23–31) 

E. Celek třetí předpovědi utrpení (10,32–45) 

a. Třetí předpověď utrpení (10,32–34) 

b. Žádost Zebedeových synů o privilegia (10,35–45) 

Uzavření oddílu: příběh o uzdravení slepého v Jerichu (10,46–52) 

 

                                                           
32 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 54. 
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2. Perikopa Mk 10,13-16 

 

Poté, co jsme zrekapitulovali základní fakta o Markově evangeliu a stručně nastínili 

charakteristiku spisu, budeme se věnovat vlastnímu textu: nejprve v širší perspektivě, 

v kontextu předcházejících i následujících kompozičních útvarů a posléze samotnému 

textu zvolené perikopy. V závěru se zmíníme o synoptickém kontextu pasáže o dětech. 

Na úvod kapitoly uveďme vlastní text zvoleného čtyřverší – v originálním řeckém 

znění dle edice Nestle-Aland, 27. vyd.33 a paralelně v českém ekumenickém překladu34  – 

abychom při četbě intertextuálních i intratextuálních souvislostí měli na zřeteli vlastní 

předmět práce: 

 

 

13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν 

ἅψηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.  

14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, 

μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ.  

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ 

εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.  

16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει 

τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά. 

13 Tu mu přinášeli děti, aby se jich 

dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 

14 Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a 

řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, 

nebraňte jim, neboť takovým patří 

království Boží. 

15 Amen, pravím vám, kdo nepřijme 

Boží království jako dítě, jistě do něho 

nevejde." 

16 Objímal je, vzkládal na ně ruce a 

žehnal jim. 

 

2.1. Kontext perikopy  

2.1.1. Širší kontext – druhý oddíl Markova evangelia 

Epizodu Ježíš a děti Marek zařadil do prostřední části, evangelia, tedy během Ježíšova 

putování s učedníky do Jeruzaléma. Tato cesta do Jeruzaléma představuje inkluzi mezi 

dvěma slepeckými uzdraveními (8,22–26 a 10,46–52).  

Oddíl začíná postupným uzdravením slepého v Betsaidě na břehu Genezaretského 

jezera (8,22–26), po němž následuje Petrovo vyznání Ježíšova mesiášství u Cesareje 

Filipovy (8,27–30), Ježíšova první předpověď utrpení a nepochopení ze strany 

učedníků, včetně Petrovy reakce (8,31–33) a navazujícího Ježíšova výkladu o 

následování (8,34–38). Následuje první vsuvka obsahující události proměnění Krista na 

hoře (9,2–13) a příběh exorcismu malého chlapce (9,14–29). Ježíš se pak se skupinou 

učedníků ubírá dále Galilejským krajem a podle Markovy narace usiluje o nenápadnost, 

                                                           
33 Řecko-český Nový zákon. Novum testamentum graece. Nestle-Aland, 27. vyd., Praha: Česká biblická 

společnost, 2011. 
34 Bible. Písmo Svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická 

společnost, 1985. 
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aby měl více klidu k výuce učedníků (9,30). V rámci této výuky zazní druhá Ježíšova 

předpověď utrpení, opět spojená s neporozuměním učedníků (9,31–32).  

 

2.1.2. Spor o prvenství v domě v Kafarnaum 

Perikopa obvykle nazývaná Spor o prvenství (9,33–37) má pro nás značný význam z 

důvodu vnitřní tematické souvislosti s perikopou o setkání Ježíš s dětmi (10,13–16). Ježíš 

se zastavuje ve městě Kafarnaum a hovoří s učedníky. Scéna se odehrává v domě; někteří 

autoři se domnívají, že se mohlo jednat o Ježíšův dům, jiní upřednostňují hypotézu, že 

dům mohl patřit Petrovi a mohlo tedy jít o Petrovo dítě35. Cestou do Kafarnaum učedníci 

diskutovali o vzájemné hierarchii, na což Kristus v domě navazuje a k okruhu dvanácti 

apoštolů pronáší své poučení, v němž mu jako symbol pokory slouží dítě:  

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

služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: „Kdo přijme jedno 

z takovýchto dětí v mém jménu, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ (9,35–37) 

„Zajordánská“ pasáž o Ježíšovi a dětech (10,13–16) je v několika smyslech dubletou 

uvedené „kafarnaumské“ perikopy; oba texty se například zabývají Ježíšovým přijetím 

dítěte nebo dětí, které objímal; v obou děti poslouží jako metafora pro učedníky. Je 

pravděpodobné, že oba texty byly vypracovány na podkladě stejné tradice – tato hypotéza 

vznikla na základě skutečnosti, že v perikopě o dětech učedníci opakovaně projevují 

nepochopení vůči Ježíšovu nedávnému přijetí dětí. Podruhé v poměrně krátkém intervalu 

Ježíš objímá dítě, respektive je bere do náručí. Výraz ἐναγκαλισάμενος je přechodníkem 

minulým od slovesa ἐναγκαλίζομαι, které znamená obejmout; doslovně tedy: objav je, 

řekl jim. Význam slovesa může též být vzít do náručí, což by bylo snadno představitelné 

– Ježíš vzal dítě do náručí a (zatímco jej držel), hovořil k učedníkům; nicméně zde měl 

autor pravděpodobně na mysli spíše význam obejmout, neboť se nezdá být logická 

formulace „vzal dítě, postavil je doprostřed nich a vzav jej do náručí, řekl jim“. O výrazu 

παιδίον podrobněji v podkapitole 2.3. 

Uvedená dubleta se s různými odchylkami nalézá i u obou dalších synoptiků (Mt 

18,1–5; Lk 9,46–48).  Významově nejdůležitější je pro nás Matoušův text, který Ježíšovi 

– poté co zavolal dítě a postavil je doprostřed – vkládá do úst tato slova:  

Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo 

se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. (Mt 18,3–4)  

U Lukáše slova o vstupu do království Božího chybí. Je zde patrné, jak odlišně Matouš 

i Lukáš nakládali se svým zdrojem; téměř identickou větu, jako má Marek v 10,14, 

zařazuje Matouš do odlišného kontextu (Mt 18,3), aniž by tím však změnil její význam. 

 

2.1.3. Bližší kontext – Zajordání 

Po zastávce v Kafarnaum Marek zařadil druhé intermezzo, týkající se Ježíšova učení 

v Zajordání; právě sem lokalizuje řeč o manželství, perikopu Ježíš a děti, i pasáže o 

bohatém muži s návazným poučením o nebezpečí majetku. Jde se o katechetickou sbírku, 

jejímž spojovacím prvkem není pouze identická geografická lokalizace, ale především 

tématika Božího království. Následuje třetí a poslední předpověď utrpení, opět provázená 

                                                           
35 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 562. 
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Ježíšovými pokyny pro učedníky i jejich nechápavostí. Oddíl je zakončen uzdravením 

slepého Bartimaia na periferii Jericha. 

„I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán“ (10,1). Toto je jediný 

místopisný údaj, který nám Marek poskytuje pro umístění epizody Ježíš a děti. Pro Marka 

není podstatné, kde přesně dochází k setkání Ježíše s dětmi. Ačkoliv standardní – a kratší 

– cesta do Jeruzaléma vede jinudy, Ježíš se rozhodl projít Zajordáním. Snad aby se 

vyhnul Samařsku, sestupuje do Judska tak, že přešel do Perey na východním břehu 

Jordánu a pak zpět přes Jordán do Judska.36 

Když Ježíš procházel Zajordáním, „opět se k němu shromáždily zástupy a on je zase 

učil, jak bylo jeho zvykem“ (10,2). Zatímco v Galileji Ježíš především vyučuje své 

učedníky, začíná zde v Judsku znovu učit veřejně. Zdá se, že se jednalo o značné 

množství, neboť zatímco většinou Marek používá jednotného čísla ὄχλος, na tomto místě 

výjimečně používá množné číslo ὄχλοι. 

Následuje perikopa známá pod názvem O manželství a rozluce (10,2–12), která 

bezprostředně předchází úryvku Ježíš a děti. Mezi mnoha jinými přicházejí k Ježíši i 

farizeové, avšak s cílem přivést jej do úzkých a ptají se ho na možnost rozvodu. Spíše 

však jim jde o to veřejně odhalit Ježíšovu neortodoxnost, neboť když jim Ježíš odpovídá 

protiotázkou, citují pátou knihu Mojžíšovu (Dt 24,1–4), čím prokazují, že odpověď znají 

a jejich úmysly jsou jiné. Ježíš v následujících verších (6–9) představuje své radikální 

učení o manželství a rozvodu. O jak významný problém se jednalo a jak výrazně se 

Ježíšův pohled lišil od dobové praxe, ukazuje verš 10: „V domě se ho učedníci znovu na 

tu věc ptali.“ 

Marek neupřesňuje, kde se zmíněný dům nachází či komu patří, není to podstatné. 

Lokalita domu – vytvářející jasné napětí s údajem, že Ježíš je na cestě – se stává 

prostorem pro soukromou diskuzi Ježíše s učedníky. Atmosféra privátnosti – Ježíš a 

učedníci v domě, bez farizeů a zástupů – naznačuje, že na následující logia o rozvodu a 

cizoložství, doplňující debatu s farizei, chce dát evangelista zvláštní důraz.37 

Perikopa tak obsahuje dvě části: scénu na veřejnosti (10,2–9), kterou střídá scéna 

v soukromí (10,10–12). Od 10,13 se opět děj otevírá veřejnosti. 

Učení o nerozlučitelnosti manželství a popis Ježíšova vztahu k dětem se v Markově 

evangeliu udály na jednom místě a tvoří tak jeden narativní blok – poučení na druhé 

straně Jordánu38. Poté, co prohlásil trvalost manželství (10,1–12), obrací se nyní Ježíš 

k souvisejícímu tématu dětí, přirozenému pokračování manželství. Úryvek 10,13–31 se 

skládá ze tří jednotek: 1) Ježíš a děti 13–16; 2) dialog s  boháčem 17-22; 3) učení o 

nebezpečí bohatství 23–31. Druhé dvě jednotky patří k sobě, první byla pravděpodobně 

původně nezávislá a jeví jistý vztah k 9,35–37.39 

Zákon starověké domácnosti tradičně pamatoval, společně s tématem získávání 

majetku, na tři okruhy vztahů: manžel-manželka, otec-děti a pán-otrok. První dva z těchto 

vztahů jsou diskutovány v prvních dvou perikopách desáté kapitoly (10,1–12, 13–16) a 

poslední vztah v předposlední pasáži kapitoly (10,43–44). Majetek je navíc předmětem 

                                                           
36 Srov. DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 300. 
37 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 585. 
38 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 595. 
39 Srov. EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001, s. 91. 
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následujících dvou perikop (10,17–22; 23–31). Je tedy možné, že Marek modeloval 

desátou kapitolu, zejména její počáteční triptych, na základě helénských řádů domácnosti. 

Po diskuzi o rozvodu a cizoložství se děj evangelia odehrává v kontextu rodinné 

tématiky a novými postavami na scéně jsou děti, které jsou explicitně nebo implicitně 

vzpomínané v každém verši perikopy. Změna lokality udaná není, takže Ježíš a učedníci 

se nadále nacházejí „v domě“ (10,10), na druhém, tj. východním břehu Jordánu (10,1). 

Umístění 10,10–12 společně s 10,13–16, redakčně spolu spojené spojkou καὶ, dává 

oprávnění domnívat se, že druhý úryvek se odehrává ve stejném čase i prostoru jako 

první část40. Epizoda s dětmi se odehrává asi v domě, kde Ježíš přenocoval, případně před 

domem. Teprve ve v. 17 se scéna mění.  

 

2.1.4. Následující kontext 

Na epizodu s dětmi bezprostředně navazuje – u Marka i obou dalších synoptiků – 

perikopa o dialogu Ježíše s bohatým mužem. Tak „jsou záměrně sloučeny dva výrokové 

příběhy: o dětech a o bohatém člověku, který se chce stát Ježíšovým učedníkem, aby tak 

vytvořily kontrast (Mk 10,13–31)“41.  

Dosud se scéna odehrávala v domě (10,10), nyní nastává změna: Ježíš se chystá 

pokračovat v cestě údolím Jordánu do Jeruzaléma a v právě momentě, kdy „se vydával na 

cestu, přiběhl k němu nějaký člověk“ (10,17). Následuje mistrně vystavěný dialog mezi 

touto novou postavou a Ježíšem (10,17–22) po němž přichází Ježíšovo poučení o majetku 

(10,23–31). Tematickým svorníkem těchto perikop je řeč – někdy pouze implicitní – o 

Božím království a podmínkách jeho dosažení. Opět se vrací téma cizoložství (10,19), 

Ježíš v Markově podání znovu projevuje emoce – „pohlédl na něj s láskou“ (10,21). 

Příběh o bohatém muži je protikladem epizody s dětmi: 

Jejich mládí kontrastuje s jeho dospělostí (jen u Matouše je boháč neaniskos, „mladík“, zatímco u 

Marka a Lukáše zachovává přikázání „od mládí“, proto není důvod se domnívat, že je to „mladý muž“), 

jejich pasivita kontrastuje s jeho agresívním dotazováním, jejich chudoba s jeho bohatstvím, jejich 

„mají království“ s jeho „jedno ti chybí“. A Lukáš záměrně podtrhává tento kontrast, když boháče 

označuje jako „předního muže“ (archón). Tento drobný zásah mění charakter celého příběhu, neboť u 

Lukáše stojí přední muži s jistotou v opozici proti Ježíšovi. Místo upřímné otázky ohledně učednictví – 

na kterou Ježíš u Marka odpovídá „s láskou“ – tu poznáváme stejné zkoušení, jaké prováděl znalec 

Zákona v Lk 10,25. Tento muž je nesmírně bohatý, zachovává všechny zákony a je představený: tímto 

je portrét člověka uzavřeného prorokovu navštívený úplný.42 

Člověk v perikopě ctí předpisy Tóry, navíc je bohatý, což židovské náboženství 

považovalo za projev Hospodinovy přízně, a jako přední člověk se těší výsadnímu 

sociálnímu postavení – je tedy ilustrativním opakem dítěte, které nemá ani majetek, ani 

mocenské postavení, ani domnělé „zásluhy“ za plnění Hospodinova zákona. Ježíšova 

výzva k radikálnímu obratu v jeho vlastním postavení – zbavit se majetku i prestiže a stát 

se v jistém smyslu „dítětem“ – je pro něj neakceptovatelná. 

Proto v závěru perikopy muž se smutkem a svěšenou hlavou odchází (jako u Matouše) 

a scénu opouští (10,22) – zatímco děti bral chvíli před tím Ježíš do náručí, hladil je, 

žehnal jim. V záměrném paradoxu se tak dětem dostalo mnohem více, než s čím byly 

                                                           
40 Srov. MOLONEY, Francis J. The Gospel of Mark, s. 196. 
41 JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří: KNA, 2005, s. 297. 
42 JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 298. 
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k Ježíšovi přinášeny, asertivní boháč odchází frustrován. V Lukášově podání naopak 

movitý muž zůstává na scéně a stává se společně s učedníky posluchačem Ježíšova 

poučení o riziku majetku: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, co mají bohatství!“ 

(10,23). Důraz kladený evangelistou na tuto skutečnost, dokládá bezprostřední opakování 

Mistrových slov: „Dítky, jak těžké je vejít do království Božího“ (10,24). Zde se (v bloku 

mezi druhou a třetí předpovědí utrpení poprvé) v řeckém textu objevuje výraz τέκνα, 

nikoliv παιδία. Zdá se, že autor chtěl zřetelněji v textu odlišit, že se jedná o důvěrné 

oslovení přátel, tedy dospělých osob, na rozdíl od předchozího textu, v němž se jednalo 

explicitně o děti, nedospělé osoby (podrobněji viz 3. kapitola).   

Učedníci jsou obtížností dosažení spásy zděšeni – περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες 

(doslova „jsouce ještě více ohromeni, říkali“; sloveso ἐκπλήσσομαι znamená být 

ohromen, být bez sebe úžasem či hrůzou, žasnout; adjektivum περισσῶς označuje 

„velmi“, „hojně“, „nadmíru“, případně „ještě více“) a Ježíš jim opět podává vysvětlení: 

„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko“ (10,27). Rabi 

z Nazareta opět dává najevo, že spása pochází z Boží moci, přijímané vírou, nikoliv 

lidským výkonem, aktivní činností, vlastní snahou či zásluhou. 

Celý narativní blok je ukončen Ježíšovými slovy „Mnozí první budou poslední a 

poslední první“ (10,31). Marek zde v geniální zkratce shrnuje smysl předchozí expozice: 

první ve společnosti (bohatí, vážení, mocní) budou poslední co do schopnosti vstoupit do 

Božího království; poslední, ti opovrhovaní, jako děti, žebráci, mrzáci, budou naopak 

z Boží vůle těmi, kdo přijmou Království jako první. 

 

2.2. Text perikopy 

Pro porozumění původnímu smyslu textu je třeba nahlédnout do originálního řeckého 

textu. Autograf, originál psaný Markem, se nedochoval. Řecký text Markova evangelia je 

z kanonických čtyř evangelií v nejhorším stavu. Z papyrusových svitků se zachovaly 

pouze tři verze s částečně zachovalým textem (P84 z 6. stol.; P88 ze 4. stol.; a nejlépe 

zachovalý P45 z let 200 – 250); z těchto fragmentů však žádný neobsahuje úryvek Mk 

10,13–16. Pro rekonstrukci celého znění Markova evangelia jsou proto nezbytnými 

textovými svědky kodexy, z nichž nejdůležitějším je Codex Sinaiticus a Codex 

Vaticanus, oba ze 4. stol.43 

Kritické vydání NA27 přináší následující text: 

13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.  

14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε 

αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.  

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.  

16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά. 

Referenčním překladem pro tuto studii jsme zvolili český ekumenický překlad (dále 

jen ČEP), neboť se jedná o text v českém prostředí nejrozšířenější. Není-li dále uvedeno 

jinak, vycházíme z tohoto českého překladu; v případě přihlédnutí k ostatním českým 

variantám je uveden zdroj. 

                                                           
43 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 41. 
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ČEP, podobně jako většina vydání opatřených redakčními mezititulky, nadepisuje 

pasáž 10,13–16 nadpisem Ježíš a děti, stejný nadpis používá u paralel dalších synoptiků; 

pod tímto názvem je všeobecně známá. Jedná se relativně krátké čtyři verše: 
 

Ježíš a děti (Mk 10,13–16) 

13 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 

14 Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, 

neboť takovým patří království Boží. 

15 Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." 

16 Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 

 

2.2.1. Textové varianty překladů 

Srovnání rozdílných překladových alternativ není předmětem této práce. Nicméně uvést 

vybrané příklady nám umožnit zahlédnout různé důrazy překladatelů; vždyť jazykový 

překlad je již svým způsobem i výkladem a různé varianty překladů jsou dokladem, jak se 

jejich autoři snažili co nejvěrněji vystihnout původní smysl textu a záměr svatopisce. 

Některé odlišnosti jsou pouze stylistické či odpovídají dobovému vývoji jazyka, jiné 

pracují s významovými odstíny či přímo moderují smysl a mají vliv na celkové vyznění 

textové informace. Ukázky uvádíme v příloze.  

 

2.3. Jazykové a literární poznámky 

Vlastní text nám stručně popisuje událost: k Ježíšovi, který se nachází v domě (kontinuita 

od 10,10) přinášejí blíže neurčené osoby děti, Ježíšovi učedníci jim v tom brání, Ježíš to 

učedníkům vytýká, pronáší poučení o Božím království a žehná dětem.  

Než přikročíme k interpretaci perikopy, je třeba správně porozumět tomu, co text 

skutečně říká. Proto budeme věnovat pozornost jednotlivým veršům a ve snaze co 

nejvěrněji zachytit smysl textu budeme analyzovat uvedené pojmy. 

 

Verš 13: Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 

Tu: Nejde o určení místa ve smyslu zde, spíše jde o ozvěnu spojky καὶ. Informuje 

čtenáře, že následující epizoda bezprostředně navazuje na předchozí děj (10,10–12), tedy 

na uvnitř domu probíhající dialog Ježíše s učedníky ohledně rozvodu a cizoložství. 

Přinášeli: Řecké sloveso προσφέρω může znamenat přinášet i přivádět. (Další 

souvislosti tohoto dvojího významu uvádíme v následujícím odstavci Děti.)  Po 

předchozím rozhovoru s učedníky jde o rychlý přechod k neosobnímu plurálu, který je 

pro semitskou prózu typický44. Text neupřesňuje, kdo děti přináší. Pravděpodobně se 

jednalo o jejich rodiče. Forma slovesa – προσέφερον – znamená spíše chtěli přinést, jde o 

snahové imperfektum (imperfectum de conatu) označující minulý neúspěšný děj45. Tato 

slovesná forma vlastně říká: chtěli mu přinést děti, ale učedníci jim v tom bránili (tj. 

přinesli by je, pokud by jim v tom nebylo bráněno). Logicky si lze situaci představit: 

učedníci obsadí vchod do domu, kde se Ježíš zdržuje, čímž zabrání osobám z venku 

v kontaktu s ním. 

                                                           
44 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, s. 713. 
45 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 321. 
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Děti: Výraz παιδία zahrnuje děti od narození po hranici dospělosti, tedy do 12 let, bez 

rozlišení pohlaví. Počet dětí není určen. Výraz přinášeli napovídá, že se patrně jednalo o 

malé, nechodící děti, proto je přinášejí v náručí, byť sloveso προσέφερον může znamenat 

i přivádět; mohlo by tak být i „přiváděli mu děti“, pokud by šlo o větší děti schopné 

chůze. Marcus uvádí, že pojem παιδία může znamenat jak novorozeňata, tak i batolata, 

případně i částečně samostatné děti, nebo dokonce adolescenty.46 Tomu by odpovídalo i 

Markovo užití stejného pojmu παιδία v předcházející kapitole, kde Ježíš vzal dítě a 

postavil jej doprostřed učedníků (9,36), muselo se jednat o dítě schopné samostatně stát, 

tedy minimálně 2–3leté. Také v příběhu o vzkříšení dítěte představeného synagogy 

(5,39–42), jehož věk dvanáct let Marek výslovně uvádí, je použit výraz παιδίον. 

Proti této variantě naopak vyznívá paralelní text Lukášův (Lk 18,15), Markovi velmi 

podobný, avšak pro přinášené děti používá výrazu βρέφη, tedy nemluvňátka. Z tohoto 

pohledu by se jednalo o miminka, přinášená rodiči. 

Rovněž Septuaginta užívá pojem παιδίον na osmidenní dítě (Gn 17,12) a prakticky 

vždy užívá sloveso προσφέρω ve smyslu přinést, nikoliv přivést. Interpretace kojence tak 

uvádí do naší pasáže důraz na jejich pasivitu (viz 10,15: kdo nepřijme…) a celkově se 

jeví patrně vhodnější než alternativy znamenající věkově pokročilejší dítě47.  

U paralelního textu Matoušova evangelia (Mt 19,13) je užito pasívního slovesného 

tvaru προσηνέχθησαν, tj. byly přineseny, což vypovídá o stáří, respektive o 

nesamostatnosti pohybu těchto dětí.48 Tuto pasivitu dětí – bez ohledu na to, zda byly 

přinášeny či přiváděny – vnímáme jako klíčový význam pro další výklad.  

Aby se jich dotkl: Zatímco Marek neuvádí, kdo děti k Ježíšovi přináší, vysvětluje 

důvod činnosti těchto osob: aby se jich Ježíš dotkl. Sloveso ἅψηται, známé z kontextu 

uzdravení (1,41; 3,10; 5,25-34; 6,36; 7,33; 8,22) naznačuje hlubší význam tohoto gesta.49 

Pravděpodobně šlo o prosbu, aby jim Ježíš požehnal, jak ukazují i některé odlišné 

překlady, např. Bognerův, a jak to prozrazuje poslední verš perikopy a nikoliv aby je 

uzdravil, jak tomu bývá na jiných místech Markova evangelia.  

Harrington poznamenává, že Matouš v paralelní frázi (19,13) převádí neurčitý výrok 

v Mk 10,13 v obřadné udílení požehnání slavným učitelem.50 Někteří autoři poukazují na 

souvislost s židovskou praxí žehnání otců či patriarchů potomstvu (srov. Gn 48,14). 

Zakazovali jim to: Řecký výraz ἐπετίμησαν αὐτοῖς znamená vynadat, kárat, pohrozit, 

vystoupit proti někomu, ale též přikazovat i zakazovat. Pluralita významů umožňuje více 

interpretací: učedníci mohli osoby přinášející děti pouze nevrle kárat a rozmlouvat jim 

jejich snahu, mohli jim též jejich úsilí výslovně zakazovat, či v něm i fyzicky bránit. 

Učedníci kárali ty, kteří přinášeli děti k Ježíši. Teoreticky je možné, že učedníci 

hubovali děti samotné, jelikož v následujícím verši Ježíš říká, aby dětem bylo dovoleno 

přicházet a schopnost samostatného pohybu by znamenala, že se jedná o děti starší, které 

je možné okřiknout. Nicméně předmětem předchozí úvahy jsou ti, kdo děti přinášejí; a 

hubování kojenců by bylo nelogické. Některá Markovské rukopisy (např. A, D, W) 

                                                           
46 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, s. 714. 
47 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, s. 714. 
48 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří. KNA, 2003, s. 302. 
49 Srov. DUBOVSKÝ, Peter. Marek, s. 595. 
50 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše, s. 302. 
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uvádějí, že učedníci kárali opatrovníky dětí, explicitní textovou změnou: osobní zájmeno 

αὐτοῖς (jim) nahrazují zpřesňujícím vyjádřením ἐπετίμον τοῖς προσφέρουσιν αὐτά (kárali 

ty, kteří je přinášeli).51 Podobně je uvedeno i v řadě překladových variant, např. český 

překlad Škrabal-Petrů-Bogner uvádí „Ale učedníci to matkám zakazovali.“ Překlad 

Sýkora-Hejčl-Col rozvádí „učeníci však domlouvali těm, kteří je k němu brali,“ což je 

podobné i Bibli kralické: „Ale učedlníci přimlouvali těm, kteříž je nesli.“  

Není jasné, proč to učedníkům vadilo natolik, že měli potřebu zasáhnout, text žádný 

důvod, neuvádí, pro autora nebylo důležité čtenářům vysvětlovat důvod chování 

učedníků, snad proto, aby zdůraznil pointu na konci pasáže. Vždyť se to událo po epizodě 

v 9,33–37, což opakovaně ukazuje na otupělost učedníků a jejich neschopnost chápat 

podstatu pravého učednictví52.   

Podle Hookera se učedníci domnívali, že vlastní exkluzivní přístup k Ježíši a že mají 

působit jako prostředníci; děti navíc byly považovány za méně významné než dospělí.53 

Ježíš má zkrátka důležitější věci na práci a stýká se s důležitějšími lidmi; na 

bezvýznamné děti nemá čas – tak pravděpodobně uvažovali učedníci54. Zdá se, že jde 

opět o projev nepochopení z jejich strany, jak to bylo v případě Petra, který káral  

(ἐπιτιμᾶν) Ježíše (8,32); v následujícím verši naopak Ježíš kárá (ἐπετίμησεν) Petra (8,33).  

V 1,25 a 9,25 Kristus okřikuje (ἐπετίμησεν) nečisté duchy a v 4,39 přikazuje 

(ἐπετίμησεν) bouři. V užším kontextu dav okřikuje (ἐπετίμων) slepého Bartimaia v 10,48. 

 

Verš 14: Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, 

nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“  

Vehemence učedníků ve snaze zabránit kontaktu mezi dětmi a Ježíšem a jejich 

následné pokárání vhodně pasuje k častému Markovu schématu nechápavosti učedníků i 

apoštolů, spojené s Ježíšovou výtkou, kterou autor evangelia obvykle použije jako 

výchozí bod pro Ježíšovo hlubší poučování učedníků. 

Rozhněval se: Ježíšovo pobouření, vyjádřené intenzívním slovesem ἠγανάκτησεν, 

které znamená „rozhořčil se“, „zlobil se“, „rozhněval se“, je v evangeliu ojedinělé55. O to 

větší důraz poskytuje následující Ježíšově výpovědi.  

Postoj učedníků vyprovokuje Ježíše k rozhořčení, které evangelium uvádí opětovným 

použitím odporovací spojky δὲ (ale, avšak), čímž text zřetelně ukazuje, že Ježíšovo 

rozhořčení stojí v jasném kontrastu k postoji učedníků56. Jako protiklad k úsilí učedníků 

jim Ježíš přikazuje, aby nechali děti přicházet k němu a nebránili jim a následně udává 

důvod pro tyto příkazy. Stein pokládá Ježíšův hněv na učedníky za doklad jeho velké 

lásky k dětem57. 

V Markově evangeliu to budou sami učedníci o několik veršů dále (10,41), kdo budou 

rozzlobení (ἀγανακτεῖν) na Jakuba a Jana, kteří žádali první místa v Ježíšově království. 

                                                           
51 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, s. 714. 
52 Srov. STEIN, Robert. H. Mark, s. 462. 
53 Srov. HOOKER, M. D. The Gospel according to Saint Mark. London: Black, 1991, s. 238. 
54 Srov. EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s. 93. 
55 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 595. 
56 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 593. 
57 Srov. STEIN, Robert H. Mark, s. 463. 
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Ve čtrnácté kapitole se pak opět učedníci budou hněvat (ἀγανακτοῦντες) na ženu, která 

Ježíšovu hlavu pomaže cennou mastí (14,4). 

Nechte, nebraňte: První část Ježíšovy výpovědi má formu asyndetonu, syntaktické 

figury, založené na hromadění slov či veršů za sebou bez použití spojek.  Zdvojením 

výpovědi prostřednictvím příkazu v pozitivní formulaci nechte přicházet a v zápětí 

v negativní nebraňte připravuje slova: vždyť takovým patří království Boží.  

Sloveso ἀφίημι má několik významů: nechat, dovolit či připustit. Nechat přicházet děti 

k Ježíšovi, dovolit jim to, je přesným opakem toho, co dělali učedníci, kteří to dovolit 

nechtěli. Řecké sloveso κωλύω znamená zabránit, zamezit, zakázat, překážet, odepřít. 

Ježíš tak jejich činnost výslovně neguje: nechte je přijít, nebraňte jim, neodpírejte jim to, 

nepřekážejte jim! Zdvojující funkce asyndetonu dodává Ježíšovu imperativu na důrazu. 

Neboť takovým patří: věta vyjadřuje důvod, který Ježíš udává pro to, aby učedníci 

povolili dětem k němu přicházet. Ukazovací zájmeno τοιούτων (takovým) nepoukazuje na 

privilegium dětí ve vztahu k Božímu království, neboť v tom případě by se použilo 

zájmeno αὐτοῖς (jim), ale na podmínku, kterou všichni ostatní (tj. i dospělí) musí splnit 

proto, aby jim nebeské království patřilo. Např. český překlad Jeruzalémské bible proto 

verš 14b formuluje takto: „…nebraňte jim, neboť takovým, jako jsou ony, patří Boží 

království“. Smysl Ježíšova výroku je tedy tento: království Boží nepatří výhradně těmto 

– zde přítomným, přinášeným dítkám, ale všem lidem, kdo jsou jako ony děti. Ježíš 

neupřesňuje důvod, proč patří Boží království takovým, jako děti. 

Boží království: Pro pochopení smyslu naší perikopy – i celého Markova evangelia – 

je pojem Boží království klíčový, vždyť hlásání Božího království patřilo k hlavní 

Ježíšově činnosti. Proto se termínu Boží království budeme věnovat ve čtvrté kapitole. 

 

Verš 15: „Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho 

nevejde."  

Výrok 10,15, uvedený slavnostní formulí amen, pravím vám, už jasně klade do centra 

pojem Božího království, na které Ježíš svým poučením upozorňuje. Je možné, že 

původně šlo o nezávislé logion, které autor zakomponoval do epizody, aby jí dal 

univerzální význam. Dubovský připomíná, že za povšimnutí stojí formulace tohoto logia 

prostřednictvím dvou negací kdo nepřijme (…), nevejde, s úmyslem podnítit čtenáře 

k pozitivnímu postoji: přijmout Boží království a vstoupit do něj58. 

Amen pravím vám: Ježíšova instrukce uvedená slavnostním ἀμὴν λέγω ὑμῖν potvrzuje 

jeho předešlou výpověď. Slovo amen je odvozené od hebrejského kořene ן-מ-א , který 

znamená být pevný, hodnověrný. Sémanticky patří do skupiny slov jako „pravda“, 

„pravdivý“, „věrnost“. Představuje přepis hebrejského příslovce אמן do řečtiny a překládá 

se „jistě“, „určitě“, „opravdu“, „tak jest“. Starý zákon jej používal na vyjádření souhlasu 

v případě rozkazu, přísahy, požehnání, smlouvy, či zlořečení. Vždy byla tato forma 

užívána ve vztahu ke slovu někoho jiného. V evangeliích však výraz „amen“ Ježíš užívá 

jako úvod a stvrzení vlastních slov, takový způsob vyjadřování nemá mimo evangelia 

obdoby.59 V Novém zákonu se výraz používá nepřeložený. U synoptiků jej Ježíš používá 

                                                           
58 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed). Marek, s. 595. 
59 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří: KNA, 2010, s. 105. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snick%C3%A1_figura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ver%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojka_(slovn%C3%AD_druh)
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na zdůraznění pravdivosti a důležitosti svých slov (emfatická formule). Výraz zaznívá jen 

z Ježíšových úst a připravuje posluchače na vážnou hrozbu nebo zaslíbení.  

U Marka se výraz Amen, pravím vám vyskytuje celkem dvanáctkrát: z toho jednou ve 

formě Amen, pravím tobě (14,30), když Ježíš hovoří k Petrovi; dvakrát je Ježíš pronáší 

k zákoníkům a farizeům (3,28; 8,11), v ostatních případech jsou adresáty sdělení 

učedníci, někdy se zástupy (9,1; 9,41; 10,15; 10,29; 12,43; 13,30; 14,9; 14,18; 14,25). 

Kdo nepřijme: Pouze na tomto jediném místě v Markově evangeliu je výraz Boží 

království předmětem slovesa δέχομαι, což prozrazuje netypickost celého výrazu. 

V řečtině znamená přijmout, dostat. Pod tímto výrazem Marek rozumí pozitivní 

odpověď, skládající se z víry a obrácení se vůči Ježíšovu hlásání a zpřítomňování Božího 

království.60 Jeho význam je podstatně zaměřen na pasivitu, receptivnost: Boží království 

je lze pouze přijmout, obdržet jako nezasloužený dar, nikoliv získat vlastním úsilím.  

Jistě: V řeckém textu jsou uvedena dvě negativní částice οὐ μὴ bezprostředně po sobě, 

což znamená zesílený zápor, tedy kategorickou negaci následujícího slovesa. Do češtiny 

se obvykle překládá slovem „jistě“, případně „vůbec“ (Bogner), nebo „nikdy“ (Bible 21); 

některé překlady zesílený zápor vůbec neuvádějí, např. Jeruzalémská bible či Sýkora. 

Do něho nevejde: Řecké sloveso εἰσέρχομαι znamená vejít, vstoupit, ale také mít 

účast, mít podíl. Jak poznamenává Joel Marcus, hlavní starozákonní pozadí evangelia 

hovořící o „vstupu do Božího království“ je obraz Izraelitů připravených vstoupit do 

zaslíbené země. Může být v tomto smyslu významné, že Dt 1,35–39 důrazně upozorňuje, 

že zkažená, nečistá a zlem poznamenaná generace pouště do zaslíbené země nevstoupí, 

pouze „jejich děti, kteří dnes ještě nerozeznávají dobro od zla, tam vejdou“.61 

 

Verš 16: Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.  

Objímal je: Řecké sloveso ἐναγκαλίζομαι znamená brát nebo vzít do náručí. Obejmout 

malé dítě, novorozeně, znamená vzít jej do náručí. Výraz ἐναγκαλισάμενος (9,36 a 10,16) 

je hodný povšimnutí, neboť kromě uvedených dvou pasáží Markova evangelia se 

nenachází na žádném jiném místě Nového zákona. Ježíš se dětí nejen dotýká, ale objímá 

je, bere je do náruče. Objetí je veřejnou demonstrací přijetí dětí a jejich hodnoty v Božím 

království. Ježíš svým gestem vyjadřuje totéž, co ve 14. verši sděloval slovy. 

Žehnal jim: Objímal je a žehnal jim tím způsobem, že na ně kladl ruce. Doslova 

objímaje jich žehnal jim klada na ně ruce – participium aoristu ἐναγκαλισάμενος sice 

vyjadřuje jednorázový děj, ale ten se pravděpodobně opakoval v případě každého dítěte, 

pro se obvykle překládá nedokonavým objímal. Participium τιθεὶς vyjadřuje způsob, jak 

Ježíš žehnal: tak, že na ně kladl ruce62. Formulace zřejmě odráží Markův autorský záměr 

připodobnit Ježíšovo jednání tradičnímu židovskému ritu rodičovského požehnání.63 

Rovněž řecké sloveso κατευλόγει se nikde jinde v Novém zákoně nevyskytuje; a 

Septuaginta jej uvádí pouze na dvou místech knihy Tobiáš (10,14 a 11,17). Jedná se o 

zdůraznění, intenzívní formy jinak obvyklejšího slova ευλόγει.  

 

                                                           
60 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 594. 
61 MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, s. 715. 
62 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 321. 
63 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, London: Yale University Press, 2009, s. 717. 
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2.3.1. Struktura perikopy 

Pokud jde o strukturu, na začátku pasáže jsou děti přinášeny k Ježíšovi, aby se jich dotkl 

(10,13a), zatímco v závěru je explicitně uvedeno, že Ježíš se nejen dětí dotýká, ale také je 

zvedá na své paže a žehná jim (10,16), čímž dělá mnohem více, než oč byl rodiči žádán. 

Mezi žádostí a jejím nadmíru bohatým naplněním, učedníci brojí proti zmíněné snaze 

rodičů, a Ježíš jejich námitky kategoricky i emotivně vyvrací. „Jeho řeč zaujímá v této 

pasáži ústřední místo a spočívá ve specifické odpovědi na námitky učedníků (10,14) jež 

se tak stává všeobecnou instrukcí, která z dětí dělá model učednictví (10,15)“64. Zásadní a 

univerzální význam této instrukce, podobně jako její možný původ mimo tuto perikopu, 

napovídá uvozující fráze: Amen, pravím vám. 

Struktura perikopy je přímočará: přinášejí – brání – reakce – poučení – gesto. Snaha 

přinést k Ježíšovi děti, aby se jich dotkl (10,13) vytváří s naplněním této touhy v 10,16, 

kde na ně Ježíš klade ruce, inkluzi, která text ohraničuje. „Vytváří koncentrickou formu, 

v jejímž centru stojí Ježíšova slova: A – touha po dotyku a gestu (10,13) B – Ježíšova 

logia (10, 14–15) A´– dotek a gesto (10,16)“65.  

Bultmann66 i Taylor67 se shodně domnívají, že epizoda Mk 10,13–16 je příběh 

s výrokem (chreia). Bultmann považuje Markovu pasáž o dětech inspirovaný příběhem 

Elíši a Šúnemanky z 2 Král 4,27. Tzv. „Amenverš“ 10,15 je typickým projevem 

pozdějších reinterpretací příběhu, která chce v tomto případě představit Ježíše ve světle 

mudroslovné tradice68. Ostatní verše pravděpodobně pocházejí z předmarkovské tradice. 

 

2.4. Kontext synoptiků 

Matoušovo i Lukášovo evangelium perikopu o setkání Ježíše s dětmi uvádějí a mezi 

všemi synoptiky je známá pod názvem Ježíš a děti. Podobně jako v Markovu příběhu se 

i u obou dalších synoptiků odehrává během cesty do Jeruzaléma, ještě před průchodem 

Jericha a výstupem do Jeruzaléma; u všech tří tvoří jakousi předehru pašijového 

dramatu. Situaci, událost i Ježíšovy výroky, uvedené v Markovu evangeliu, popisují 

podobně všichni synoptici: Lidé přinášeli k Ježíšovi děti, aby se jich dotkl, ale učedníci 

jim to zakazovali (Mt 19,13; Mk 10,13; Lk 18,15). Jediný Matouš rozvádí v úvodní větě 

důvod vzkládání rukou: nešlo o uzdravování, ale o modlitbu. Naopak jen Lukáš 

specifikuje, že se jednalo o nemluvňátka, Marek i Matouš mají neurčitý termín „děti“. 

Marek je jediný evangelista, líčící Ježíšův hněv na učedníky za to, že se snažili jeho 

setkání s dětmi bránit, Matouš i Lukáš emotivní aspekt Ježíšovy reakce nezaznamenávají. 

Slova „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království 

Boží“ nalezneme v téměř identické podobě u všech tří evangelistů (Mt 19,14; Mk 10,14; 

Lk 18,16). Matouš namísto království Boží uvádí ekvivalentní termín království nebeské. 

Marek i Lukáš dále pokračují v Ježíšově řeči, kterou uvádějí zcela identicky: „Amen, 

pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde“, u Matouše 

                                                           
64 MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, s. 716. 
65 DUBOVSKÝ, Peter (ed). Marek, s. 595. 
66 Srov. BULTMANN, Rudolf. The History of the Synoptic Tradition, Oxford: Blackwell, 1972, s. 32. 
67 Srov. TAYLOR, Vincent. The Formation of the Gospel Tradition, London: Macmillan, 1935, s. 148. 
68 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 594. 
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tato Ježíšova slova chybí. Scénu uzavírá Ježíšovo vkládání rukou na děti, které popisuje 

shodně Matouš i Marek, u Lukáše tato zmínka není. Markův text je doplněn informací o 

objímání dětí, Matouš stručně uvádí „Požehnal jim a šel dál“.  

Marek jediný ze synoptiků nelíčí Ježíšovo dětství, tím více popisuje vztah Ježíše 

k dětem v  desáté kapitole. A více než druzí synoptici klade důraz na vykreslení 

emotivnost situace: Ježíš rozhněvaný na své učedníky, vzápětí Ježíš objímající děti.  

V Markově evangeliu se epizoda s dětmi odehrává poté, co farizeové Ježíše žádají o 

názor na propuštění manželky a dostane se jim ujištění, že Bohem spojené manželství je 

nerozlučné; posléze toto vysvětlení ještě Ježíš zopakuje užšímu kruhu učedníků. Stejný 

předchozí kontext má i Matouš. Důvodem spojení Ježíšova proslovu o nerozlučitelnosti 

manželství a žehnání dětí je zřejmě skutečnost, že manželství obecně směřuje k dětem; 

chronologická či topografická spojitost obou úryvků není.69 

Tematicky se však úryvek o dětech přinášených k Ježíšovi váže spíše na obsahově 

podobnou událost, tzv. sporu o prvenství, které zaznamenává Matouš (Mt 18,1–5) i 

Marek (Mk 9,33–37): Ježíšovi učedníci se dohadují o prvenství mezi sebou navzájem, 

Ježíš na tuto malichernou při reaguje nejen slovy, ale i činem. I v tomto případě je 

pouze u Marka uvedeno Ježíšovo objetí dítěte (jako v 10,16).  

Také spor o prvenství je text shodně popisovaný všemi synoptiky. Nicméně zatímco 

u Marka je obsahová návaznost nejbližší, byť událost probíhá ještě v galilejském 

Kafarnaum, zatímco setkání s nemluvňaty je situováno do Zajordání, klade Matouš 

mezi obě události ještě rozsáhlé Ježíšovo vyprávění a dvě podobenství (o ztracené ovci, 

o nemilosrdném služebníku). Oba autoři tedy shodně mezi text sporu učedníků o 

prvenství a text Ježíš a děti, jejichž identickým námětem je kladení dítěte za vzor, 

vkládají pasáž o varování před svody a manželské rozluce. 

Rozdílné rozložení Lukášova evangelia též uvádí pasáž sporu učedníků o prvenství, 

avšak již v 9. kapitole (Lk 9,46–48); epizodě o Ježíšovi a dětech zde bezprostředně 

předchází Ježíšovo vyprávění o farizeu a celníkovi, z nichž ospravedlněn byl ten druhý. 

Tento text, zakončený slovy: „Kdo se povyšuje, bude povýšen, a kdo se ponižuje, bude 

povýšen“, lze považovat za přímý úvod k příběhu setkání Ježíše s dětmi: to jsou ti, kteří 

se nepovyšují, ti ponížení, ti nejnižší ve společnosti, spodina ve vlastním slova smyslu, 

ti odkázaní na druhé. Právě na nich Ježíš demonstruje paradoxnost Božího království: 

právě takovýmto patří. 

Marek, stejně jako oba další synoptici, bezprostředně navazuje příběhem o bohatém 

mladíkovi, který po Ježíšovi žádá odpověď ohledně podmínek získání věčného života 

(Mk 10,17–22; Mt 19,16-22; Lk 18,15-17). 

Pro úplnost dodejme, že Janovo evangelium žádný podobný příběh či poučení 

neuvádí, někteří biblisté nacházejí určité paralely v Ježíšovu rozhovoru s Nikodémem 

(Jan 3,1–21), zejména v Ježíšově výroku: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo 

znovu, nemůže spatřit království Boží“ (Jan 3,3). 

 

 

                                                           
69 STEIN, Robert. H. Mark, s.  461. 
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3. Pojem „děti“ 

 

Pro náležitou interpretaci perikopy je vhodné alespoň stručně vymezit smysl klíčových 

pojmů. Logicky prvním termínem je slovo dítě. Nikoliv pouze z důvodu, že se jedná o 

ambivalentní pojem, ale též proto, že v době vzniku evangelia mohlo mít slovo dítě 

výrazně odlišné významové konotace, než jak jej vnímá postmoderní čtenář třetího 

tisíciletí. 

 Slovník spisovné češtiny70 uvádí u hesla dítě čtyři významové ekvivalenty: 1) 

nedospělý člověk (asi do 14 let); 2) potomek; 3) dětinský člověk; 4) důvěrné oslovení 

milé osoby. Je nabíledni, že v perikopě o dětech a Ježíšovi se jedná o první případ, 

zatímco v následující pasáži o majetku se jedná o důvěrné oslovení učedníků (10,24) a 

posléze i o potomky (10,29–30). Třetí význam se u Marka neobjevuje, nalezneme jej 

třeba v Pavlově listě do Korintu: „Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti“ (1 Kor 

14,20). Poslední význam – něžné oslovení blízkých osob – nalézáme poměrně často 

v Janových spisech. 

 V Markově perikopě o dětech jde tedy primárně o nedospělého člověka, jehož 

obraz dává Ježíš metaforicky za vzor pro získání Božího království. Avšak pohled na dítě 

může být různý – od idealizované představy čistého a nezkaženého „svatého“ tvorečka až 

po ideologizující snahu vnímat dítě jako břemeno, ekonomickou zátěž, překážku 

osobního rozvoje, sociální i kariérní handicap. 

 

3.1. Pojetí dítěte ve Starém zákoně a v židovské tradici 

Příslušníci židovského národa pokládali ve shodě s Písmem dítě za důkaz zvláštní Boží 

přízně a Boží dar (Gn 4,1) a prostředek mimořádného Božího požehnání (Ž 128,3–4). 

Jako dar od Boha (Ž 127,3n) nebyly děti majetkem člověka, nýbrž Božím. To nepřímo 

vyjadřují zprávy o obětování dětí (Gn 22,2), ačkoli lidské oběti byly ve Starém zákoně 

přísně zakázány (Lv 18,21). Dokonce i pohanky rodí děti Hospodinu, takže s nimi 

nemohou nakládat libovolně (Ez 23,37). 

Starý zákon ukazuje také na mimořádnou Boží péči o děti: Bůh uslyšel hlas dítěte (Gn 

21,17). Podobně jako děti zakusí „mateřskou“ lásku Boží i vyvolení v nebeském 

Jeruzalémě (Iz 66,10–13). Představa dítěte, odpočívajícího na prsou matky, posloužila už 

žalmistovi k zobrazení úplné důvěry v Boha (Ž 131,2)71. 

„Ctít rodiče je velmi důležitá povinnost dětí a plnění této micvy se vyžaduje i za 

nejsvízelnějších okolností. Na druhé straně se za prvořadou povinnost rodičů považuje 

péče o děti, včetně zajištění vzdělání a finanční podpory“72.  Silná láska k dětem a touha 

po nich – především po synech – která je pro Orient tolik typická, se odráží také na 

                                                           
70 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994, s. 60. 
71 Srov. LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 

1991, s. 85. 
72 FISHBANE, Michael A. Judaismus. Zjevení a tradice. Praha: Prostor, 2003, s. 136. 
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stránkách Talmudu. „Děti (banim) jsou chápány jako stavitelé (bonim); staví nejenom 

budoucnost rodiny, ale spolu s ní i celou společnost.“73  

Narození dítěte, podobně jako v jiných kulturách, představuje jednu ze stěžejních 

událostí židovské rodiny a naplňuje biblický příkaz „plodit se“ (Gn 1,28)74. Děti byly 

považovány za vzácnou zápůjčku od Boha, která měla být láskyplně a věrně opatrována 

(Job 1,21)75. Děti jsou korunou starců (srov. Př 17,6). Avšak svatopisci nezapomínají, na 

rozdíl od některých moderních autorů, že dítě je nehotová bytost a zdůrazňují význam 

pevné výchovy: v srdci dítěte vězí pošetilost (srov. Př 22,15). 

Už Starý zákon hledí na dítě s jeho slabostí a přirozenou nedokonalostí jako na Božího 

chráněnce. Věřící žid věděl, že děti mají důstojnost, kterou jim dal Hospodin (Mich 2,9). 

Pro Žida je celý život – od narození do smrti – bohoslužbou, a to se odráží i na jeho 

vztahu k dětem. Novorozeně se omylo a potřelo solí na ochranu proti nečistým duchům 

(Ez 16, 4). Osmého dne, při obřízce, příslušelo otci dítěte, aby Hospodinu poděkoval za 

štěstí, že byl novorozenec přijat do svazku Abrahamova (Gn 17,10–13)76. Obřízka nebyla 

vnímána jako křesťanský křest, tedy jako očištění od dědičného hříchu. Naopak, dle 

židovské tradice se člověk rodí čistý a bez hříchu. Hříchy se hromadí teprve v průběhu 

života a zatěžují lidskou duši77. Starý zákon nezakrývá, že už děti podléhají všeobecné 

lidské rozpolcenosti mezi dobrým a zlým: 

Duchovní status dětí byl paradoxní. Z jedné strany se rodily nečisté, poskvrněné dědičným hříchem a 

potřebovaly tedy vykoupení. Z druhé strany byly nevinné, jako v rabínském obrazu, který je přirovnával 

k čistému papíru, který absorboval, co na něj bylo napsáno.78  

Byl-li obřezaný prvorozeným, který náležel Hospodinu (Ex 13,11–15), bylo potřeba 

do třiceti dnů od narození odevzdat ještě „výplatné“. Šlo vlastně o sazebník, podle něhož 

měly být vypláceny osoby zasvěcené Hospodinu79.  

Podle něj přikládá Zákon jednotlivým věkovým skupinám rozdílnou cenu, 

pravděpodobně měřeno podle pracovní výkonnosti. V prvním měsíci života byla 

kojenecká úmrtnost tak veliká, že se za novorozeně nestanovila žádná cena. Děti platily 

obecně za životaschopné až od věku jednoho měsíce.80 Nicméně i přes malou 

životaschopnost se narozené děti těšily všem právům a veškeré ochraně, které příslušely 

životaschopným jedincům.81 Potom však od dosažení prvního měsíce do pátého roku 

života byli chlapci hodnoceni na 5 šekelů a dívky na 3 šekely, tedy na desetinu své ceny, 

které mohli dosáhnout v plném věku (20–60 let). Mezitím od pátého do dvacátého roku 

měli jinoši cenu 20 šekelů a dospívající panny 10 šekelů (Lv 27,6). 

Talmud uvádí řadu opatření na ochranu dítěte. Připomeňme, že halacha (židovský 

zákon) neuznává potrat nechtěného dítěte. Toto rabínské právo například ukládalo 

                                                           
73 COHEN, Abraham. Talmud pro každého. Praha: Sefer, 2006, s. 216. 
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matkám povinnost kojit do dvou let dítěte.82 Vdovy či rozvedené ženy, které kojily, se 

nesměly znovu provdat, dokud dítě nedosáhlo dvou let. Naopak ovdovělý otec malých 

dětí se měl okamžitě oženit, právě kvůli malým dětem83.  

Veřejný zájem o blaho dětí byl vyjádřen i speciálními přímluvnými modlitbami a 

posty, které byly pro každou obec či synagogu běžné, např. „ve středu se postí, aby děti 

nebyly stiženy záškrtem; ve čtvrtek, aby kojící matky byly schopné kojit své děti“.84 

Po babylónském zajetí se všude po zemi i v diaspoře zakládaly „školy“ řecky zvané 

synagógy. K učiteli se děti měly posílat ve věku od šesti nebo sedmi let (dle některých již 

od tří let85), podle okřídleného židovského obyčeje: „V pěti letech k Tóře, v sedmi 

k Mišně, v patnácti k Talmudu, v osmnácti ke svatbě.“86 Na výuku Tóry a židovských 

předpisů byl kladen takový důraz, že město, které nemělo zařízení k výuce dětí, mělo být 

ostrakizováno87.  

Otec nese odpovědnost za dítě až do jeho dospělosti, kterou židovská tradice klade u 

chlapce do věku třináct let, u dívky dvanáct let. Ve třinácti letech se chlapec stává bar 

micva (doslova synem povinnosti) a je odpovědný v náboženské oblasti za plnění všech 

micvot (náboženských předpisů).88 Dívka se stává dospělou, když je jí dvanáct let a jeden 

den, tedy v době obvyklého začátku menstruace. Otcova modlitba při bar micva vyjadřuje 

vděčnou úlevu: „Nechť je požehnán ten, který mě nyní zprostil odpovědnosti za něho“89.  

 Pojetí dítěte bylo pro věřícího Žida dvojí: děti, které patřily k Izraelskému lidu, se 

těšily ochraně dospělých, neboť byli budoucností vyvoleného národa, Hospodinovými 

chráněnci. Naopak děti národů, se kterými Izrael soupeřil o zemi zaslíbenou a které byly 

hrozbou pro jeho unikátní monoteismus, byly předmětem stejné genocidy, jako dospělí 

(Dt 2,34; Sd 21,10; 1 Sam 15,3; Jer 18,21; Ez 9,6). Avšak Židé poznali i opak, když sami 

– včetně svých dětí – byli obětí teroru (Est 3,13). Proto vůči babylónskému národu, mají 

podobně kruté myšlenky, vždyť Babylón je prototypem Božího odpůrce: „Blaze tomu, 

kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu“ (Ž 137,9). To není projev ukrutné 

židovské pomstychtivosti, nýbrž výraz pro Boží soud. „Společenství bylo zcela zničeno, 

bylo-li zbaveno dětí, v nichž je naděje a budoucnost. Malé děti byly zabíjeny krutým 

způsobem, jaký je i zde popsán: uchopením za nohy a rozbitím hlavy o tvrdý předmět, 

kámen, skálu.“90 

 Dítě též často sloužilo autorům spisů jako symbol. Například v knize Pláč je 

neutěšitelný zármutek popisován drastickým přirovnáním k utrpení dětí: „Kojenci se žízní 

lepí jazyk k patru, pacholátka prosí o chléb, a nikdo jim nenaláme. Ženy, které bývají tak 

milosrdné, vařily vlastníma rukama své děti a pojídaly je…“ (Pláč 4,4.10). Podobně i 

líčení Božího míru a harmonie si posloužilo obrazem dětí: „Kojenec si bude hrát nad 
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děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě“ (Iz 11,8). 

Bezkonkurenční Boží moc vyjadřuje žalmista přesvědčením o síle sebeslabšího člověka, 

za něhož se postaví Bůh: „Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým 

protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou“ (Ž 8,3). 

 Podobně jako u ostatních kultur, i pro Žida je dítě především znamením naděje 

v budoucnost, Božího požehnání. Komu Bůh děti odepřel, byl stigmatizován, jak dokládá 

řada neplodných starozákonních žen (Gn 11,30; 25,21; 29,31; 2 Sam 6,23). Přesto dítě 

zůstává též symbolem nezralosti (Job 21,11; Iz 7,16), nesamostatnosti (Iz 3,4), závislosti, 

zranitelnosti (Pláč 2,11) a bezbrannosti (1 Král 3,25). 

Neméně významnou metaforou bylo označení vyvoleného národa za Boží děti: 

zvláštní přízeň byla prokázána Jisraeli tím, že byl nazván děti Boží, a ještě větší láska mu 

byla prokázána tím, když mu bylo oznámeno, že je nazýván děti Boží, neboť je řečeno 

(Dt 14,1) „Jste děti Hospodina, živého Boha“.91 

 

3.2. Pojetí dítěte v Novém zákonu 

Nový zákon nepřišel s nějakou radikální změnou ohledně pohledu na děti, spíše se 

jednalo o plynulou kontinuitu, vždyť prvotní církev byla výrazně ovlivněna židovskou 

tradicí. Ježíš kladný poměr k dětem ještě prohloubil a měl pro ně zvláštní pochopení. 

Službu dětem hodnotil stejně jako službu dospělým (Lk 9,1–6.10.46–48).  

Staví dokonce děti za příklad svým učedníkům, jak je patrné ze známého vypravování o dětech, jež bylo 

příznačně zařazeno do rozhovoru o manželství, abychom příliš překotně nevykládali pojem „dítě“ 
v přeneseném smyslu jako „děti ve víře“, tj. počáteční věřící (Mk 10,1–16; Mt 19,1–15; Lk 18,15–17). 

Nejde tu o nějakou výbornost nebo jinou vlastnost dítěte, nýbrž o to, že děti jsou důvěřivé a učelivé, že 
jsou závislé na dospělých a dychtivé poučení a vedení od nich. Touto otevřeností, dychtivostí, novostí 

přístupu jsou děti vzorem tohoto vztahu, který je jedině místný vzhledem k Bohu a jeho království (Mk 
10,15). Bylo by ovšem hrubým neporozuměním, kdyby chtěl někdo z těchto Ježíšových slov vyvozovat 

učení o přirozené dobrotě a nevinnosti dětí.92 

Dítě se často vyskytuje v evangelijních příbězích o uzdravení (Mk 5,39.40; 7,28.30; 

9,24), exorcismu či vzkříšení. V jiných textech (např. i v naší perikopě) je postava dítěte 

ilustrací pro Ježíšovo učení. Např. v úryvku Mk 9,36n, staví Ježíš dítě do středu 

učedníků, čímž odvrací pozornost od těch, kdo se hádají o svůj status, k dítěti, které 

následně obejme. Toto Ježíšovo gesto symbolizuje přijetí a ochranu dítěte jako 

bezmocného, slabého, nedospělého člověka a je ilustrací pro poučení učedníkům: kdo 

přijímá bezmocné dítě jako reprezentant Ježíše, přijímá samotného Ježíše. Dochází 

k identifikaci Ježíše s dítětem93. 

Raná církev se tematikou dětí explicitně nezabývala, její misijní i katechetická praxe 

byla orientována na dospělé. Děti svěřovala – stejně jako tomu bylo ve Starém zákoně – 

vyučování i napomínání rodičů, jimž kladla na srdce povinnost „dobře vést svou rodinu a 

mít děti poslušné a počestné“ (1 Tim 3,4; Tit 1,6).  

                                                           
91 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Karolinum 2014, s. 306. 
92 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956, s.126. 
93 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.) Marek, s. 563. 
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V předcházejícím oddíle jsme konstatovali význam soudržnosti rodiny nejen 

v židovském prostředí, ale též v ostatních kulturách. O to silněji musela na posluchače 

působit Ježíšova slova, ilustrující naprostý rozklad společnosti:  

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě (τέκνον), povstanou děti (τέκνα) proti rodičům a připraví je o život. 

(Mk 13,12) 

Lukášovo i Matoušovo evangelium zaznamenává Ježíšova slova, jimiž přirovnáním 

k dětem ilustruje stálou nespokojenost a nelibost jedněch s konáním ostatních: Konkrétně 

má na mysli sebe i Jana Křtitele, kteří byli kritizování za všech okolností:94 

Jsou jako děti (παιδίοις), které sedí na tržišti a navzájem na sebe pokřikují: Hráli jsme vám, a vy jste 

netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali. (Lk 7,32; Mt 11,16)  

Právě proto, že dítě je vnímáno jako dar od Boha a symbol požehnání, jako příslib 

budoucnosti, posloužil si Ježíš příměrem dítěte: opustit to, co je všeobecně vnímáno jako 

jedna z nejvyšších hodnot, je možné pouze pro hodnotu ještě vyšší – pro jméno Boží, 

Boží království: Kdo opustí děti (τέκνα) pro mé jméno, bude mít stokrát víc (10,29).  

 

3.2.1. Abba – důvěrný vztah dítěte k Otci 

Za novozákonní novinku lze považovat jistou intimitu, kterou vnáší do vztahu k Bohu: 

pro židy bylo pohoršující Ježíšovo důvěrné oslovení Boha „Abba, Otče“ (Mk 14,36). 

Židé tohoto aramejského výrazu v náboženském významu používali jen zřídka, neboť 

se jednalo o všední název pro rodného otce (tj. tati, tatínku). Izrael spíše viděl v Bohu 

Krále, nepřístupného svrchovaného Pána. Teprve v „plnosti času“ se Bůh díky Kristu 

vrátil k člověku jako Otec. „Ježíš tak často oslovoval Boha, aby tím předznamenal 

prostou, neslavnostní řeč dítěte k Otci. Užíváním tohoto slova navázala prvotní církev 

vědomě na Ježíšovo označení Boha a tím i na vztah k Bohu, jak on jej zvěstoval a jím 

žil.“95 Avšak Ježíš šel ještě dále a vyučoval též učedníky, že i oni se mají k Bohu obracet 

jako k svému nebeskému otci (Mt 5,45n; Mt 6,1n). Modlitba Páně je jedním z vrcholných 

projevů tohoto pojetí (Mt 6,9).  

Důvěrné oslovování Boha jako svého otce plynule přešlo i do ranně křesťanské 

liturgie a své místo v ní, stejně jako v osobní modlitbě křesťana, má dodnes. Skutečnost, 

že Bůh není jen Stvořitelem bez dalšího zájmu o svět, ale milujícím Otcem, že každý 

člověk je milovaným dítětem nebeského Otce, stojí v samém základu křesťanské 

spirituality. Bůh není nekonečně vzdálený, neosobní princip, lhostejný ke světu a 

člověku: Bůh je osobou, osobou milující uvnitř Trojice i navenek, vztahové bytí, Bůh je 

principiálně Otcem, především svého Syna, a jeho prostřednictvím i všech, kdo „skrze 

něho a s ním a v něm“ jsou Božími dětmi, tedy každému člověku od jeho početí je Bůh 

blízkým, pečujícím, vychovávajícím, milosrdným, „mateřsky něžným“96 Otcem. A postoj 

věřícího je postojem dítěte: vše přijímá jako dar od Otce, na Otce se obrací s prosbami i 

děkováním, ve svém zármutku i v radosti, se svým nářkem i chválou. 

Poukázání na skutečnost, že křesťané jsou skrze křest dětmi Božími, prostupuje řadou 

spisů Nového zákona (Lk 11,13; Sk 17,28; Řím 8,16; 1 Jan 3,2). 

                                                           
94 Srov. JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 144. 
95 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s.1–2. 
96 VBC, s. 58. 
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3.2.2. Pojem dítěte a dětinskosti v Pavlových listech 

V synoptických perikopách o Ježíšovi a dětech je smysl Ježíšových slov jednoznačný – 

chcete-li přijmout Božího království, buďte jako děti. V Pavlově listu do Korintu 

nacházíme zcela opačnou formulaci:  

Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti (παιδία). Ve zlém buďte jako nemluvňata (νηπιάζετε)97, ale v 

myšlení buďte dospělí. (1 Kor 14,20) 

Markův Ježíš svým učedníkům staví malé dítě za vzor; Pavel nabádá své čtenáře, aby 

nebyli jako děti. Je možné tato protichůdná tvrzení harmonizovat a zachovat při tom 

jejich původní smysl, se kterými oba svatopisci tato tvrzení napsali? 

Z kontextu vyplývá, že autoři obou výroků měli na mysli rozdílné skutečnosti.  Ježíšův 

imperativ míří na pokornou prostotu, odevzdanost, vědomí závislosti; uvědomění si, že 

vše člověk dostává jako dar, zdarma a bez nároku; vědomí, že život člověka je v rukou 

Božích a marná je každá snaha zabezpečit jej svými zásluhami, majetkem, společenským 

postavením či mocí. Ježíšovo „buďte jako děti“ vybízí učedníky k radostné odevzdanosti 

do rukou Božích a současně k důvěře v Jeho prozřetelnost a péči o své „děti“. 

Naproti tomu Pavlův pokyn se týká růstu víry a její zralosti: nezůstávat ve víře 

v začátečnické fázi, usilovat o prohloubení, zrání víry, překonání naivity a fideistické 

sentimentality. Ortkemper uvádí tuto Pavlovu výtku Korinťanům do souvislosti s 1 Kor 

3,1–4, a staví dětinské chování do protikladu k jejich nezdravě vysokému sebevědomí, 

způsobenému glosolálií.98 Pavel povzbuzuje věřící k hlubší, kriticky reflektované víře, ke 

zralé zodpovědnosti víry, hodné dospělého člověka. Na příměrech k dětem Pavel 

dovozuje všecku nezralost, nedokonalost, nedostatečnost a nerozvinutost, obvyklou u 

konvertitů a neofytů, kterou však nemá mít křesťan s pokročilou vírou (1 Kor 14,20; 

3,1n; Žid 5,12–14): dospělý věřící má odmítat „dětinské báje“ (1 Tim 4,7), překonat 

dětinské fáze víry, neboť již zřetelně poznal, čemu uvěřil:  

Dokud jsem byl dítě (νήπιος), mluvil jsem jako dítě (νήπιος), smýšlel jsem jako dítě (νήπιος), usuzoval 

jsem jako dítě (νήπιος); když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské (νηπίου). (1 Kor 

13,11) 

Pavel zde na srovnání světa dítěte a světa dospělých, v jeho době velmi rozšířeném, 

ukazuje rozdíl mezi předběžným a dokonalým a třikrát zdůrazňuje, jak moc se liší svět 

dítěte od světa dospělého. Ortkemper k tomu poznamenává: „Budiž zde poznamenáno, že 

dnes přikládáme dětství mnohem větší autonomii a význam a vidíme i věci, které se 

vyplatí vzít si s sebou z dětství do světa dospělých. Srovnání dětství a dospělosti má 

Korinťanům říci, že charismata, jichž si tak cení, jsou předběžná a pomíjivá.“99 

Pavlovo „nebuďte jako děti“, které vybízí věřící k racionálnímu zakotvení víry je 

vlastně jinak formulovaným požadavkem k hlubšímu přilnutí k Ježíšovi: 

Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. (Žid 6,1) 

                                                           
97 Řecký výraz νηπιάζω znamená být malým dítětem, být jako dítě. Jde o jediný výskyt tohoto výrazu 

v Novém zákoně. 
98 Srov. ORTKEMPER, Franz-Josef. První list Korinťanům. Kostelní Vydří: KNA, 1999, s. 128. 
99 ORTKEMPER, Franz-Josef. První list Korinťanům, s. 120. 
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Pavlův pokyn překonat dětské smýšlení je tedy v podstatě totožný s Ježíšovým 

imperativem: v obou případech se jedná o povzbuzení k větší a hlubší víře v Boha. 

Pavel ve svých listech často užívá rodinné metaforiky, s jejíž pomocí charakterizuje 

svůj otcovský vztah k obci, neboť podobně jako jiní doboví filosofové chápal své žáky 

jako syny a děti100. Kromě výše uvedeného významu „dětskosti“, kterým Pavel vystihuje 

počáteční fázi víry, kterou je třeba překonat, používá pojem „dítě“ jako láskyplného 

oslovení adresátů svých listů i jako výrazu starostlivé péče: 

Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti (τέκνα) napomínali, povzbuzovali a zapřísahali. (1 

Sol 2,11) 

Nepíši vám proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti (τέκνα) napomenul. (1 Kor 

4,14) 

Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen když jsem u vás, moje děti (τέκνα). (Ga 4,18) 

„Postavení otce rodiny (pater familiae, πατήρ φαμιλίας) ovšem od muže vyžadovalo 

zodpovědnost a starost o ty, kteří byli svěřeni jeho péči, ať už to byla žena, děti, otroci 

nebo klienti. Ideálem byl muž, který o sobě svěřené osoby dbá a náležitě pečuje. Nejde 

tedy prvořadě o ovládání, moc, nýbrž o zodpovědnost, starost. Tato dimenze je ještě 

posílena (sankcionována) důrazem na Boha jako Otce.“101 

Opět v jiném významu se pojem děti objevuje v případech, kdy Pavel i sám sebe 

skutečně nebo formálně přiřazuje do kategorie dětí/synů:  

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak 

už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. (Gal 4,6–7) 

„Dětství, synovství tu není viděno jako kvalita sama o sobě (takovou v antice nebylo), 

nýbrž jako přechodný stav nebo sociální status.  Obraz syna a dítěte má u Pavla dvojí 

význam: jednak jde o stav nedospělosti, tedy něčeho přechodného, nehotového, co bude 

nahrazeno zralostí, dokonalostí, (…), jednak jde o novou důstojnost, jež souvisí 

s jedinečným synovstvím Ježíše Krista.“102 Tím se Pavel dostává k obrazu dítěte jako 

symbolu dědice Božího zaslíbení, k představě věřícího jako dítěte Božího. 

Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, 

v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti (τέκνα θεοῦ). 

A jsme-li děti (τέκνα), tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. (Řím 8,15–17) 

I pro Pavla je nově získaný vztah věřících k Bohu – vztah Božích dětí skrze Ducha – 

skutečností konce časů, skutečností plnou dynamiky směrem k tomu, co tu ještě není, ke 

konečnému příchodu Božího království.103 

Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do slávy dětí 

Božích (τέκνων τοῦ θεοῦ). (Řím 8,21) 

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny 

uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. (Flp 2,14a) 

Tato kategorie postihuje tak radikálně novou skutečnost, že její pochopení je člověku 

dáno působením Ducha svatého. Ryšková v monografii věnované pavlovské teologii 

                                                           
100 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 300–301. 
101 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 302. 
102 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 304. 
103 Srov. THEOBALD, Michael. List Římanům. Kostelní Vydří: KNA, 2002, s. 203. 
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zdůrazňuje: „Větší důstojnost než Boží synovství neexistuje. V pojetí křesťana jako 

Božího syna (dítěte) Pavel zcela jistě navazuje na židovskou představu vyvoleného 

národa a v rámci toho i každého Izraelity jako syna Božího (a Boha jako Otce), avšak 

synovství křesťanů se nezakládá jen v této „všeobecné“ určenosti ve vztahu k Bohu, 

nýbrž v jedinečnosti synovství Ježíšova. A to je radikální odlišnost od židovství.“104 

V pavlovských spisech se význam pojmu dítě poměrně často střídá a při četbě je proto 

nezbytné vnímat, který z významů má aktuálně Pavel na mysli, abychom jeho pravý 

záměr interpretovali nezkresleně. 

 

3.2.3. Pojem dítěte v Janových spisech 

Rovněž v Janově evangeliu i jeho epištolách se relativně často vyskytuje pojem děti, 

zpravidla v odlišném významu, než jak jej používají synoptická evangelia. Autor čtvrtého 

evangelia popisuje pouze jednou uzdravení dítěte – jedná se o syna královského 

služebníka z Kafarnau, který prosí Ježíše: „Pane, pojď, než mé dítě (παιδίον) umře!“ 

(4,49). Pro janovskou teologii je však charakteristické slovní spojení Boží děti (τέκνα τοῦ 

θεοῦ), které se objevuje už v prologu Janova evangelia: 

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se 

rodí lidé, jako děti pozemských otců (ř: nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže), nýbrž narodili 

se z Boha. (1,12-13) 

Bohem darovaná moc stát se Božími dětmi není příslibem, nýbrž skutečností, které již 

dosáhli ti, kdo ho přijali a věří. Zde se poprvé setkáváme s janovským chápáním života a 

věčného života. Člověk nemusí čekat na konec věků, aby se stal dítětem Božím. Volba 

infinitivu aoristu γενέσθαι (stát se) naznačuje, že janovská víra a tzv. „uskutečněná 

eschatologie“ vyžadují trvalou oddanost. V tradiční eschatologii čeká věřící na konečný 

dar života a věčného života až do vzkříšení a konce věků. Ve čtvrtém evangeliu jsou tyto 

dary předjímány. Jsou věřícím – tedy těm, kdo se s vírou otevřeli Slovu – dostupné již 

nyní a jsou tedy „uskutečněny“.105 Ti žijí z nového božského počátku a jako Boží děti 

mají podíl na božském životě Slova. 

Člověk se stává dítětem Božím v procesu růstu, ačkoli toto „dětství“ nelze vysvětlit 

lidskou zkušeností nebo porozuměním, neboť není výsledkem lidské iniciativy. Obraz o 

„narození z Boha“ říká zřetelně, že nejde o jejich vlastní výkon, nýbrž o dílo Boží.106 Ve 

starověku bylo zrození dítěte považováno za důsledek mechanického srážení ženské krve 

způsobeného smísením s mužským semenem. Děti Boží se však nerodí z „krve“. Děti se 

rovněž rodí v důsledku lidské žádostivosti, děti Boží se však nerodí „z těla“. Rodiče se 

rozhodnou, že si přejí mít dítě, a podle toho jednají, avšak děti Boží se nerodí „z vůle 

člověka“. Děti Boží se rodí z Boha.  

Moloney zdůrazňuje, že „nikde v Janově evangeliu nejsou věřící nazváni Božími syny. 

Jedině Ježíš je Syn Boží. Teologická představa synovství je vyjádřena výrazem děti Boží. 

Božími dětmi se lidé stávají v důsledku Boží iniciativy.“107 

                                                           
104 RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět, s. 306. 
105 Srov. MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří, KNA, 2009, s. 64. 
106 Srov. PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana. Kostelní Vydří: KNA, 1998, s. 25. 
107 MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana, s. 70. 
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Ve stejném smyslu používá Jan slovního spojení děti Boží i v Kaifášově proroctví 

poté, co Ježíšovo vzkříšení Lazara vyprovokovalo sanhedrin k zasedání, na němž se 

domluvili na Ježíšově vraždě: 

To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a 

nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží (τέκνα τοῦ θεοῦ) shromáždil v jedno. (Jan 

11,51–52) 

Lidé, na nichž Bohu záleží, nejsou pouze příslušníci vyvoleného národa – jsou 

rozptýleni i mimo hranice Izraele. Bůh shromažďuje ovce z jiných ovčinců (10,16) – 

rozptýlené Boží děti.108 

Stejný výraz se opakovaně vyskytuje v prvním Janově listu: byli jsme nazváni dětmi 

Božími (3,1); Milovaní, nyní jsme děti Boží (3,2); milujeme Boží děti (5,2). V tomtéž 

spise též nacházíme rozdělení na děti Boží a děti ďáblovy (τέκνα τοῦ διαβόλου): 

Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje 

svého bratra. (1 Jan 3,10) 

Dělícím znaménkem je vyžadovaná praxe přikázání lásky, „chůze ve světle“; Božím 

dítětem může být jen ten, kdo odpovídá Boží podstatě, a tou je láska a světlo. Výrazem 

příbuzenství mezi Bohem a jeho „dětmi“ je konkrétní život věřících.109 V podobném 

smyslu užívá autor janovských listů pojem dítě pro označení příslušníků církevní obce, 

tedy „děti církve“: 

Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem (τέκνοις), které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, 

kdo poznali pravdu. (2 Jan 1) 

Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi (τέκνων) našel takové, které žijí v pravdě, jak 

jsme dostali přikázání od Otce. (2 Jan 4) 

Pozdravují tě děti (τέκνα) tvé vyvolené sestry. (2 Jan 13) 

Bohem vyvolenou paní a jejími dětmi není míněna „vážená křesťanská matrona se 

svým potomstvem, nýbrž místní křesťanská obec“.110 Děti zde prostě znamenají členy 

obce. Úvod druhého Janova listu by se tedy dal přeložit takto: „Církvi se všemi jejími 

členy“.111 

Janovští křesťané bývají často označováni jako „děti“ (1 Jan 2,1; 2,12; 2,14; 2,18; 3,7; 

3,18; 4,4), což ukazuje, že poměr mezi autorem a obcí nebyl úředně autoritativní, nýbrž 

pastoračně srdečný.112 Tímto častým oslovením adresátů (děti, dítky, milovaní) je dáno 

užší členění první Janovy epištoly.113 Rovněž v Janově evangeliu Ježíš dvakrát oslovuje 

učedníky jako dítky: v řeckém textu je jednou použit zdrobnělý výraz τεκνία (13,33), 

podruhé slovo παιδία (21,5). Jak poznamenává Moloney, toto starostlivé oslovení 

ukazuje na Ježíšovu bezvýhradnou lásku ke svým selhávajícím učedníkům. Ačkoli jsou 

dezorientovaní, stále ve své nechápavosti, selhání a nevědomosti zůstávají jeho 

milovanými „dítky“.114 Jsou – a to doslova – dětmi Božími. 

 

                                                           
108 Srov. MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana, s. 346 
109 Srov. BAUR, Wolfgang. První, druhý a třetí list Janův. Kostelní Vydří: KNA, 2001, s. 53-54. 
110 CARSON, D. A. – MOO, Douglas J. Úvod do Nového zákona, s. 596. 
111 BAUR, Wolfgang. První, druhý a třetí list Janův, s. 98. 
112 Srov. BAUR, Wolfgang. První, druhý a třetí list Janův, s. 21. 
113 Srov. POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového Zákona, s. 147. 
114 Srov. MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana, s. 408. 
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3.3. Pojetí dítěte v antické kultuře 

Pohled různých kultur na děti byl vždy odlišný. V helénském světě byl „hlavou rodiny 

otec, jenž měl právo nad životem a smrtí členů rodiny, mohl novorozeně uznat za své, 

nebo dát pohodit; dospělejší děti mohl prodat“115; pán (kyrios) měl „právo přijmout nebo 

odložit dítě, jež se mu narodilo v řádném manželství, měl právo dát své děti jako zástavu 

při zadlužení (a tedy zcizit)“116. Také v Athénách míval otec právo vlastní děti prodat, 

aby splatil dluhy117. Podle athénských zákonů bylo možné legitimně udělovat tělesné 

tresty pouze otrokům a dětem, nikoliv dospělým svobodným občanům118. Ve Spartě mohl 

být novorozenec, který se zdál být postižený nebo slabý, pohozen na svazích hory 

Táygetos119, aby zde zahynul. Odkládány nebývaly pouze postižené děti, ale někdy i 

zdraví novorozenci120. Naopak v Egyptě se stejné jednání „velice přísně odsuzovalo a 

docházelo k němu leda v těch nejtěžších dobách. Herodotovo tvrzení, že Egypťané živí 

všechny děti, které se jim narodí, se zakládá na skutečnosti. Do desátého roku byly děti 

považovány za nevědomé, a tudíž nevinné.“121 

Antický svět a většina jeho filosofů sdílela běžné chápání dítěte jako bytosti bez 

rozumu a bez schopnosti mluvit. „Nikdo“ – uzavírá Aristoteles v Etice Nikomachově, 

když vyjadřuje zdaleka nejrozšířenější pohled – „by si nevybral žít celý život s rozumem 

(dianoia) dítěte“122. Toto pojetí je bohatě doloženo od Homéra po řečníky ze 4. století př. 

Kr. Výjimku tvořili kynikové, kteří dosáhli radikální změny v pojímání dětství. Jejich 

postoj se naopak  

vytvářel jako vědomý návrat do dětství, paralelní s návratem od kultury k přírodě. Samozřejmě že 

nějaké výjimky z negativního obrazu dítěte se daly najít i před kyniky. Tak homérský hymnus na Herma 

vykreslil portrét boha jako malého dítěte (…) Nevinnost, spontaneita prostota dítěte nebyly rozšířené 

v běžné mentalitě, stejně jako představa, že se člověk může stát dobrý tím, že se opět stane dítětem. (…) 

Takto vznikal pozitivní obraz dobrého dítěte, schopného učit i dospělého, zkaženého městským 

životem, aby se stal znovu dobrým. Toto pojetí dobrého dítěte a původně nezkažené lidské povahy 

přijali i stoici, u nich se však střetávalo s konstatováním pošetilosti a špatnosti většiny dospělých lidí123. 

Rovněž ve starověkém Římě byl otec (pater familias) hlavou a neomezeným soudcem 

své rodiny: mohl se dítěte nemilosrdně zbavit a odložit jej, což pro dítě v naprosté většině 

případů znamenalo smrt, případně se mohlo ocitnout v rukou obchodníků s otroky; to 

však bylo spíše výjimečné. V období římské republiky dokonce nebyla povinnost ohlásit 

narození dítěte124.  

Římský myslitel Seneca, současník Ježíšův, hovoří o právu, neřku-li povinnosti, 

„odstranění bezcenného života“. To se týká jmenovitě dítěte – jeho život nemá 

nepodmíněnou hodnotu sám o sobě jako takový, ale je zvažován pod zorným úhlem jeho 

užitečnosti pro rodinu, společenství, stát.125  

                                                           
115 SVOBODA, Ludvík, a kol. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, s. 190. 
116 SVOBODA, Ludvík, a kol. Encyklopedie antiky, s. 431. 
117 Srov. VERNANT, Jean-Pierre, (ed.). Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 78. 
118 Srov. VERNANT, Jean-Pierre, (ed.). Řecký člověk a jeho svět, s. 80. 
119 Srov. SVOBODA, Ludvík, a kol. Encyklopedie antiky, s. 684. 
120 Srov. VERNANT, Jean-Pierre, (ed.). Řecký člověk a jeho svět, s. 78. 
121 DONADONI, Sergio, (ed.). Egyptský člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 290. 
122 VERNANT, Jean-Pierre, (ed.). Řecký člověk a jeho svět, s. 100. 
123 VERNANT, Jean-Pierre, (ed.). Řecký člověk a jeho svět, s. 100. 
124 ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Praha: Orbis, 1698, s. 126. 
125 Srov. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009, s. 18. 
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Jak podotýká Pokorný, je sporné, zda umělý potrat je humánnějším nástrojem 

plánování rodiny, nežli bylo odložení dítěte: „Děti se totiž odkládaly na určitých místech: 

buď v chrámech, kde byly potom vychovány a stali se z nich hierodúlové – chrámoví 

otroci či otrokyně, nebo se dostaly do rukou podnikatelů, kteří měli prostředky na jejich 

vychování. Ty se jim potom vrátily ve formě zisku za prodaného otroka.“126 

Proti podobným praktikám zasáhl císař Theodosius (347 – 395) s nekompromisní 

rezolutností: „Pokud rodiče oznámí, že nemohou z důvodů chudoby o své děti pečovat, 

pak musí být neprodleně zaopatřeny oděvem a potravou. Že novorozenec musí být živen, 

nesnese žádné vytáčky. Vždyť odporuje našim základním zákonům, aby kdokoli byl 

kvůli hladu nucen k nestoudnému jednání.“127 

Navzdory tomu ale bylo utracení dítěte ještě v některých oblastech raného středověku do té míry 

rozšířeným hříchem, že se na něj pamatovalo jasně vymezeným, byť nepříliš náročným pokáním. 

K odčinění postačilo odříci si po čtyřicet dnů požitky vína a masa a po dobu jednoho roku sexuálně 

abstinovat. Teprve pozvolna bylo zabití dítěte kvalifikováno jako zločin zcela mimořádné odpudivosti, 

trestaný upálením. Bylo to výsledkem prosazující se víry v nesmrtelnost duše a lze soudit, že jedním 

z důvodů raného křtu malých dětí bylo zajistit jim základní ochranu a respekt vyvěrající z jejich 

povolanosti ke spáse dané právě pokřtěním.128 

Rovněž v pozdní antice byl vztah rodičů k dětem odlišný od našeho současného 

vnímání: „Dítě bylo viděno jako dlužník lásky a poslušnosti ke svým rodičům. V dobové 

terminologii byl pro označení této skutečnosti užíván termín „pietas“. Ne rodiče zde byli 

kvůli svým dětem, ale děti kvůli svým rodičům. Změna této perspektivy nepřicházela 

v úvahu – byla vnímána jako zneuctění rodičovského práva a autority“.129 Autorita, 

uplatňovaná jako autoritářská všemoc nad dítětem, je důležitým klíčem k porozumění 

vztahu rodičů a dětí doby. Tato autorita se prosazovala vesměs jako donucení tělesným 

trestem. Sv. Augustin (354 – 430) ve svých Vyznáních trpce coby šedesátiletý muž 

vzpomíná, že si málem zlomil jazyk, když jako šestiletý úpěnlivě prosil Boha, aby už 

nebyl ve škole tak krutě bit.130 A rodiče se jeho nářkům jenom smáli – vždyť to přece 

bylo samozřejmé, jak by tomu mohlo být jinak!131  

 

3.4. Pojetí dítěte v dalším vývoji 

Novodobý pokrok humanitních oborů přinesl v tomto ohledu značný posun, dítě a jeho 

růst se staly předmětem studia pedagogiky, pediatrie, psychologie, později též sociologie. 

 

3.4.1. Objev dětství v novověku 

Od 16. století se objevují knihy poučující o péči o dítě, později získávají na oblibě knihy 

formulující výchovné zásady vůči dětem, některé jsou otřesným svědectvím o „výchově“ 

pojaté jako potlačování dětské přirozenosti. V jedné z knížek pro rodiče, rozšířené 

v Anglii 17. století, můžeme číst:  

                                                           
126 POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Praha: Oikoymenh, 1993, s. 94. 
127 Srov. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 19. 
128 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 19. 
129 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 21. 
130 Srov. AUGUSTINUS, Aurelius. Vyznání. Kostelní Vydří: KNA, 2015, s. 40. 
131 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 22. 
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Když pozorujeme malé dítě v jeho kolébce, buďme si dobře vědomi, že stejně jako je jeho křehkost činí 

náchylným k nejrůznějším onemocněním, pokouší je i jeho svéhlavost ke hříchu. Ač je jeho tělo ještě 

maličké, obývá je hříšné srdce a má sklon ke zlu. Dopustíme-li, aby se tyto jiskřičky rozhořely, rychle 

se rozšíří požár a zničí celý dům. Pamatujme, že dítě je třeba proměnit, že dobrými nejsme narozením, 

ale teprve výchovou. Rodiče proto musí být bdělí a myslet dopředu. Musí své děti polepšovat a přísně 

káznit. Něžnost a důvěrnosti mohou u dětí vést jen k pohrdání a ztrátě respektu k rodičům.132  

Postoj k dítěti se vyvíjel a humanizoval, leč potlačování dětské přirozenosti jako 

určující zásadě se objevoval i nadále. Např. německý pedagog D. G. M. Schreber (1808 – 

1861) vypracoval řadu návodů, jak „vypudit dítě z doupěte jeho dětství“, které v podstatě 

není ničím jiným než pařeništěm lenosti, vzdoru, unuděnosti, zbabělosti a nekázně.133 

Podobně jako formovala dějiny dětství necitlivost, vytvářely je i příklady vroucího 

soucítění s ním. Významné místo zde zaujímá J. A. Komenský (1592 – 1670), v jehož 

pedagogických spisech zaznívají slova naléhavého apelu, aby se vyučování zakládalo 

také na vnitřním tíhnutí dítěte, a ne jenom na přemáhání jeho přirozenosti. Tak 

v Informatoriu školy mateřské píše: „Dítky, nejdražší boží dar a klenot, nejpilnějšího 

opatrování hodny jsou… Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí.“134 

Osvícenství 18. století dodalo důležitost emancipaci dítěte a dětství ve smyslu naděje 

pro „záchranu“ společnosti před zhoubnými vlivy civilizace. Původní křesťanská idea 

nevinnosti a čistoty dítěte byla nahrazena ideou o nové roli a funkci dítěte pro 

společnost.135 

Jak uvádí Helus, moderní doba učinila z dítěte problém: „Vztah k dítěti přestává být 

jednoznačný, ba ono samo sobě se stává nejednoznačným – nejednoznačným v tom, kým 

je, kým má být, kým se ještě může či nemůže stát. Jinými slovy, dítě se stává 

problémem“136. A doba – zvyklá vše vědecky řešit – přistupuje k „problému dítě“ 

s vědeckou necitlivostí: vzniká množství iniciativ, které rozmanitými způsoby usilují o 

překonání dětskosti. Přes veškeré rozdíly v jednotlivých koncepcích je jedno společné – 

cílem je zbavit dítě jeho „minus znaků“ jeho deficitnosti; vyvést je z dětství a vpravit do 

plnosti znaků dospělosti, učinit jej dospělým.137 

„Je to ale konečné slovo v historii objevování dítěte? Nevyvstává na tomto místě 

otázka, zda dětství neobsahuje také něco, co není pouhým deficitem, ale hodnotou, kterou 

je třeba chránit, uchovat a rozvinout?“ – klade otázku profesor Helus138. Vždyť dětství, 

především šťastné dětství, je něčím víc, než deficitem, bědností počátku, z níž je třeba 

dotyčnou bytůstku co nejrychleji dostat. Jak připomíná známá psycholožka: „Dítě není 

jen malý člověk, človíček, který méně zná, méně věcí dokáže, méně vydrží. Dítě je jiné 

svou podstatou. Jeho vidění, cítění vnímání světa, jeho potřeby a očekávání, přání a 

radosti i bolesti jsou odlišné, mají své vlastní zákonitosti.“139 Od počátku 20. století se 

v tomto duchu formovaly pozoruhodné impulzy vyzdvihující pozitivní kvality dětství.  

 

                                                           
132 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 21. 
133 Srov. MILLEROVÁ, Alice. Cesty života – odhalování dětského příběhu v každém z nás. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 81. 
134 KOMENSKÝ, Jan A. JAK se učit/Vybrané myšlenky o vzdělání. Praha: Mladá Fronta, 2004, s. 33. 
135 Srov. http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_e/rydl-karel.pdf 
136 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 33. 
137 Srov. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 34. 
138 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 34. 
139 MÁDROVÁ, Eva. Zkuste být dítětem. Praha: Portál, 1998, s. 14. 

http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_e/rydl-karel.pdf
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3.4.2. Pojetí dítěte ve 20. století 

Objevování dítěte a dětství se stalo tématem 20. století, neboť má značný význam pro 

porozumění člověku vůbec, pro řešení základních otázek antropologie.140 „Vztah k dítěti 

je ve svém vývoji významným aspektem objevování člověka člověkem“141 

V průběhu 20. století vznikla řada mezinárodně uznávaných dokumentů. V roce 1924 

přijala Liga národů Deklaraci práv dítěte, první mezinárodní proklamaci práv dítěte 

v dějinách142. V roce 1946 Valné shromáždění OSN potvrdilo vznik Mezinárodního 

dětského fondu neodkladné pomoci (UNICEF) pro pomoc dětem, postiženým druhou 

světovou válkou. Dalším mezníkem byla Deklarace práv dítěte z roku 1959.  

Pro Marii Motessoriovou (1872 – 1952) je charakteristický názor na dvě formy života 

– dětství a dospělost. Liší se podstatně a každá má hodnotu v sobě samé. Jedna druhou 

však potřebuje. Z jejich vzájemného vztahu se pak rodí plnost života v jeho nejhlubším 

smyslu slova. Dětství má hodnotu v sobě samém, nicméně však směřuje k dospělosti – 

podobně jako se dospělost naopak chce v určitých obdobích obracet k dětství.143 Podle 

Montessoriové je „dostatečně dlouhé pobývání v dětství předpokladem inkarnace 

osobnosti – organického přetváření spontánního dětského projevu zárodečné osobnosti 

v osobnost realizující se v sociálních vztazích, úkolech a povinnostech pozdějšího věku a 

dospělosti.“144 Dětství a dospělost jsou odlišnými formami života, ale slouží si navzájem 

a potřebují se. Montessoriová hovoří o dvou vitálních funkcích dětství: 

„Regenerace dospělého: Bez dítěte, jež mu neustále pomáhá obnovovat se, by člověk zdegeneroval.“ 

V této souvislosti se nám připomíná výrok německého básníka Jeana Paula (1763 – 1825), že u 

posledního soudu nebudeme spaseni, neprokážeme-li svou oplodněnost dítětem, nebo biblický výrok 

Ježíšův, že nebudeme-li jako tito maličcí, nevstoupíme do království Božího. Berme zde tyto výroky 

jako archetypální zkušenost, kterou není nutné spojovat s jakoukoli náboženskou vírou. 

Vylepšování situace lidstva: Dětství podstatně koriguje naši kariérní dravost a vlastnickou kořistnost ve 

prospěch hodnot primárnějších a v podstatném smyslu životodárnějších.“145 

S tímto pojetím souhlasí i psychoterapeut Piero Ferrucci, který je přesvědčen, že život 

s dětmi nás obohacuje a proměňuje, je jakýmsi rychlokurzem základních životních 

zkušeností a postojů. „Děti mohou způsobit změny v chování rodičů“146, říká Ferrucci. 

 

3.5. Současné pojetí dítěte 

Dnes je vztah k dětem stejně paradoxní a ambivalentní, jako v kulturách starověku.  

Na jedné straně jsou dnes dětem všeobecně přiznávána nezadatelná práva a z nich 

plynoucí vysoká legislativní ochrana, jaká nemá v dějinách obdoby: Valným 

shromážděním OSN byla 20. 11. 1989 přijata Úmluva o právech dítěte, kterou 

s výjimkou USA a Somálska ratifikovaly všechny státy světa a stala se tak nejrozšířenější 

smlouvou deklarující lidská práva v celé historii.147  

                                                           
140 Srov. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 15 
141 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 17. 
142 Srov. http://www.dcicz.org/userfiles/file/stoleti_ditete_a_prava_ditete.pdf 
143 Srov. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 37. 
144 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 38. 
145 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí, s. 38. 
146 FERRUCCI, Piero. Děti nás učí. Praha: Práh, 1999, s. 13. 
147 Srov. http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete 

http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva
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Trend zájmu o dítě vyvrcholil prosazením práv dětí, což na jedné straně vedlo ke 

zlepšení situace mnoha dětí ve světě, na druhé straně přineslo extrémní důsledky ve 

smyslu kupení požadavků na okamžitá plnění přání dětí s minimálním pocitem vlastní 

zodpovědnosti.148 V některých zemích euroatlantické kultury bývá dítě zbožšťováno, 

nekriticky obdivováno a jeho přirozená práva mylně interpretována jako nedotknutelnost, 

což do pojetí a výchovy dítěte přináší řadu deformací.  

Kromě pedagogiky a právní ochrany dítěte je též významný příspěvek vývojové 

psychologie: základní kompetencí kojence je schopnost přijímat, proto je toto období 

nazváno receptivní fází. Mnozí psychologové mluví o potřebě získání základní – bazální 

důvěry.149 O této základní důvěře, zrozené z mateřské péče, tvrdí Erikson, že „je ve 

skutečnosti prubířským kamenem reálnosti daného náboženství“, jakožto dětsky prostý 

akt poddání se jednomu Živiteli.150 Důvěru Erikson definuje jako zajištěné spoléhání na 

integritu jiné osoby a dodává: „Zdá se, že lze parafrázovat vztah dospělé integrity a 

infantilní důvěry a říci, že zdravé děti se nebudou bát života, pokud budou mít jejich 

rodiče dostatečnou integritu k tomu, aby se nebáli smrti.“151 

Na druhé straně je dnes dítě – především konzumní Západní kulturou – vnímáno jako 

břemeno, překážka v kariéře, zátěž pro svobodné sebeurčení, omezení osobní svobody, 

příčina snížení životního standardu: 

Existuje zvláštní nedostatek vůle k budoucnosti. Děti, které jsou budoucností, jsou pokládány za 

ohrožení přítomnosti. Panuje přesvědčení, že nám berou něco z našeho života. Nejsou vnímány jako 

naděje, ale jako omezení přítomnosti.152 

Ve vyspělých zemích klesla novorozenecká úmrtnost téměř na nulu, s ní však klesla i 

porodnost. Nad starořeckými či římskými obyčeji odkládat děti se pohoršujeme, nicméně 

fenomén babyboxů dokazuje, že mentalita se příliš nezměnila, jen dnes probíhá zříkání se 

nechtěného dítěte humánnější formou, která neohrožuje biologický život dítěte. 

Bez ohledu na takzvanou kulturní vyspělost a civilizovanost současného světa je pro 

situaci dítěte klíčové totéž, co před dvěma tisíci lety: zda dítě přichází na svět skrze 

milující rodiče, přijímané s vděčností a zodpovědností, nebo zda se rodí do odmítavého 

prostředí, kde materiální a osobní zájmy rodičů převyšují. Neboť jak uvádí Jean Vanier, 

„nejhlubší tužbou dítěte je být ve spojení se svým otcem a matkou.“153 V každé době i 

kultuře se vyskytovali rodiče, kteří dítě považovali za dar i ti, kteří jej pokládali za 

nepříjemnou komplikaci života.  

                                                           
148 Srov. http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_e/rydl-karel.pdf 
149 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2014, s. 71. 
150 ERIKSON, Erik. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002, s. 228. 
151 ERIKSON, Erik. Dětství a společnost, s. 245. 
152 RATZINGER, Joseph. Evropa, její základy dnes a zítra. Kostelní Vydří: KNA, 2005, s. 19. 
153 VANIER, Jean. Rodí se nová naděje. Praha: Zvon, 1997, s. 24. 

http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_e/rydl-karel.pdf
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4. Pojem „Boží království“ 

 

Poté, co jsme se v předchozí kapitole zběžně věnovali pojmu dítě, přeneseme pozornost 

na druhý klíčový pojem Ježíšova výroku, kterým je Boží království. Není předmětem této 

práce věnovat se zmíněnému pojmu do hloubky, ve všech jeho biblických, teologických a 

historických souvislostech. Omezíme se zde na stručný náčrt, který nám usnadní pochopit 

Ježíšova slova zvolené perikopy v širší perspektivě. 

Království Boží je ústředním pojmem biblického poselství spásy154. Podle 

synoptických evangelií je království Boží hlavním tématem Ježíšova kázání. Častý výskyt 

tohoto pojmu v Novém zákoně a zvláště u synoptiků, aniž by byl kde definován, ukazuje, 

že byl Ježíšovým posluchačům i první křesťanské generaci dobře znám. Jde totiž o pojem 

běžný v apokalyptické židovské literatuře prvního století před Kristem, která jej přejímá 

ze starozákonní tradice. Nejen proroci a žalmy, ale i nejstarší spisy staré smlouvy znají 

„Hospodinovo království“ nebo „království nebeské“ (Nm 23,21; Dt 33,5).155 

 

4.1. Význam pojmů Boží království a nebeské království 

Zatímco Matouš, který se obrací k Židům, mluví převážně o „království nebeském“ 

(βασιλεία τῶν οὐρανῶν – dosl. království nebes), Marek a Lukáš hovoří o „království 

Božím“ (βασιλεία τοῦ θεοῦ). Tento pojem má stejný význam jako „království nebeské“, 

ale nežidé mu lépe rozuměli. Užívání pojmu „království nebeské“ zřejmě odráželo snahu 

judaismu vystříhat se přímého používání Božího jména.156 Výraz „království nebeské“ 

(hebr. malkût šāmajim) vznikl na základě pozdně židovského očekávání budoucnosti, kdy 

Bůh rozhodně zasáhne, obnoví štěstí svého lidu a osvobodí jej z moci nepřátel.  

Poexilní židovstvo vykládalo třetí přikázání v tom smyslu, že vůbec nevyslovovalo 

slovo Bůh (tím méně jméno Jahve, Hospodin), aby se nevyskytla možnost brát jej 

nadarmo. Místo slova Bůh užívali rozličných náhradních názvů (Jméno, Moc, Příbytek 

apod.), z nichž velkého rozšíření nabylo slovo Nebesa. Místo o království Božím se tedy 

mluvilo o království Nebes čili nebeském. Matouš doslova přeložil aramejská slova, jimiž 

Ježíš označoval skutečnost království Božího, vyhýbaje se po židovském způsobu slovu 

Bůh, kdežto Marek a Lukáš překládali podle smyslu, aby slovu mohli správně rozumět 

řecky mluvící čtenáři, kteří neznali židovský obyčej nahrazovat slovo Bůh alternativními 

výrazy. Pouze výjimečně použil Matouš výrazu království Boží (Mt 12,28; 19,24; 

21,31.43), ve všech ostatních případech dává přednost slovu království nebeské. 

V žádném případě však mezi těmito dvěma termíny není žádný teologický, obsahový či 

významový rozdíl, jedná se o plně synonymické výrazy. 

Toto srovnání synoptiků považuje J. Ratzinger za významné, neboť to ukazuje, že 

Matouš, právě tak jako Marek a Lukáš nehovoří o něčem zásvětném; nejde tedy o ono zásvětní, ale o 

Boha, o toho, kdo jedná osobně. Tento názor ještě zesiluje, když doplníme, že slovem které obvykle 

překládáme jako „království“ (řec. basileia), se míní v židovském jazykovém úzu nikoliv prostor něčí 

                                                           
154 Srov. RAHNER, Karl, – VORGIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 179. 
155 Srov. ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1987, s. 118. 
156 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996, s. 531. 
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vlády, ale aktivní skutečnost, tolik jako „panování, velení“ a podobně. Slovo „království Boží“ 

poukazuje na panování Boha, na živoucí moc Boží nad světem; zvěstování „království Boží je blízko“ 

lze tedy podle J. Jeremiase přímo přeložit: „Bůh je blízko“. Ježíš nehovoří v první řadě o něčem, co je 

v nebi, ale o tom, co činí a bude činit Bůh zde na zemi.157 

V Novém zákoně lze slovo „basileia“ překládat jako královská hodnost (abstraktní 

výraz), království (konkrétní výraz) nebo kralování (výraz zachycující činnost).158 Tyto 

výrazy neoznačují místo nebo oblast (jak zní v českém slově „království“) ale spíše 

skutečnost, že Bůh je král. Označují tedy kralování a panství Boží, Boží vládu. Tak se 

stává Boží království – slovy Martina Dibeliuse – označením pro „Boží věc“.159 Základní 

význam tohoto pojmu je Boží vláda, panování; je to svým původem vlastně jakési 

abstraktum k větě „Hospodin kraluje“ (Ž 97,1 aj.), kterou je možno přeložit též 

„Hospodin se ujal vlády“ a případně i „Hospodin bude kralovat“. Království Boží tedy 

v základu označuje takový stav věcí, v němž Bůh plně a zjevně projevuje svrchovanou 

moc a autoritu nad člověkem i světem160.  

 

 

4.1.1. Království Boží a království Ježíše Krista 

Je namístě nastínit rozlišení mezi královstvím Božím a kralováním či královstvím 

Kristovým, kterému se ve svých pracích věnoval zejména Oscar Cullmann. Rozlišení se 

netýká obsahu pojmů, které vyjadřují stejnou věc, dotýká se však časového rozdílu mezi 

vládou Kristovou a královstvím Božím. Kristovo království začíná nanebevstoupením, 

Ježíš Kristus vykonává tedy již nyní královskou moc na nebi i na zemi. Království Boží 

však teprve musí přijít a jeho projevení závisí na přibližujícím se konci časů, který bude 

poznamenán návratem Ježíše Krista, který přišel a přijde (Sk 1,11).161 

 

4.2. Boží království ve Starém zákoně 

V celém starém Orientě a jeho náboženství je myšlenka Božího království něčím zcela 

samozřejmým. Představa o Boží vládě má svůj základ už ve Starém zákoně a byla dále 

rozvíjena různými směry  raného židovství. Jahve jako Stvořitel světa a jediný pravý Bůh 

je i zde Pánem, ale zvlášť králem Izraele. Jím založené království je viditelná podoba této 

Boží vlády. Království Boží se jednou rozšíří na celý svět (Iz 24,23; Mich 4,7;, Ž 2; 83–

99). Boží vláda, která měla zahrnovat v sobě všechna náboženská a mravní dobra, je takto 

pojímáno eschatologicky, jako veličina konce času, kterou Bůh uvede sám bez lidského 

zapříčinění (Dan 2,34n; 7,27)162. 

Z religionistického hlediska převzal Izrael představu Boha jako krále od svých 

sousedů v Kanaánu – El (Bůh je král) a Baal (Bůh se stává králem) vyjadřují statický a 

dynamický moment v božích jménech.163 

                                                           
157 RATZINGER, Joseph. Eschatologie, smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996, s 21. 
158 Srov. KKC 2816. 
159 Srov. KÜNG, Hans. Ježíš. Brno: Barrister & Principal, 2013, s. 82. 
160 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 351. 
161 Srov. ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník, s. 121. 
162 Srov. BEINERT, Wolfgang. Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 1994 s. 

143. 
163 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 218. 
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Výraz království Boží se ve Starém zákoně doslovně nevyskytuje, zato však obraty jako „Hospodinovo 

jest království“ (Ž 22,29; srov. 1 Kron 29,11). Je tím vyjádřena svrchovanost a jedinost Hospodinova 

v protikladu proti pohanskému ctění mnohých božstev, ale také v kritickém odstupu proti staré 

orientální představě, že pozemský král je zároveň plnomocným zástupcem, ne-li přímo vtělením 

božstva, jemuž náleží božská pocta a bezvýhradná poddanost.164 

V době bez králů, kdy Izrael stojí pod cizí vládou a v raném židovství nabude 

představa Boží vlády silně politických rysů.  Během zajetí chápou proroci Boží království 

jako realitu, která působí v samém srdci pohnuté historie vyvoleného národa. V některých 

pozdějších prorockých textech již téma začíná dostávat výrazněji eschatologické 

zabarvení a maxima eschatologické intenzity pak dosahuje apokalyptika.165 

Zjednodušeně řečeno, existovaly v poexilní době dvě základní představy Božího 

kralování: teokratická, na současnost orientovaná, zdůrazňující Hospodina jako Boha nad 

bohy, zakusitelná v liturgii či kultu, jejímž dokladem jsou žalmy Hospodina jako krále (Ž 

47, 93, 96–99), dílo Kronistovo či spisy Josefa Flavia, u něhož se vyskytuje pojem 

teokracie; a naproti tomu koncepce eschatologicko-apokalyptická, v níž příchod Božího 

království znamená nastolení radikálně nové skutečnosti mimo tento prostor a čas.166 

 V poexilní literatuře je příchod Království Hospodina spojen s příchodem 

mesiášského krále, Syna Davidova a Syna člověka, jemuž bude dána královská 

svrchovanost samého Hospodina. Očekávání božího království bylo podstatným rysem 

naděje Izraele i zbožnosti „bojících se Boha“. Zaslíbení pravého Davidovce, pravého 

krále Izraele podle vůle Hospodinovy se tak stalo významnou složkou starozákonního 

eschatologického výhledu (Am 9,11; Iz 11,1nn; Jer 23,5n; Ez 17,22nn; 37,24nn): Tato 

očekávaná budoucí postava bude pravým Pomazaným Hospodinovým, který zřídí 

království podle jeho vůle: tu je kořen mesiášské naděje.167 

Tak postupně krystalizoval pojem království Božího jakožto souhrnného označení 

nového stavu věcí, v němž Hospodin vysvobodí svůj lid, dá mu nový řád a přivede nové 

nebe a novou zemi. Království Boží se tak stává ústředním výrazem eschatologické 

naděje. „Termín Boží království má charakter podstatně komunitní (je odvozen 

z politické koncepce, která zahrnovala celé izraelské společenství), eschatologický 

(definitivní zkušenost Boží přítomnosti, která překonává jakoukoliv jinou zkušenost 

s panováním) a soteriologický (přesvědčení, že Bůh přemůže zlo a promění život 

Izraele).“168  

Na toto eschatologické vyústění starozákonní zvěsti o pravém království Hospodinově navazuje 

pozdější židovství, zejména židovství doby novozákonní. Jak v apokalyptickém, tak v rabínském typu 

židovství jsou doklady toho, že pojem království Boží je označením plnosti vykupitelské skutečnosti, 

budoucího definitivního nového věku, i když ovšem rabíni zdůrazňovali, že věrný Izraelec už nyní na 

sebe může a má brát „jho království Božího“ tím, že věrně zachovává Zákon.169 

V průběhu dějin se občas vyvolenému národu zdá, že království Boží přichází ve 

viditelné politické formě, ale skutečně nábožensky hluboké osobnosti vědí, že Mesiáš, 

který přijde obnovit Davidovo království, nastolí království duchovní. Právě na tuto vizi, 

                                                           
164 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 351. 
165 Srov. PBK. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Kostelní Vydří: KNA, 2004, čl. 60. 
166 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 218. 
167 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 351. 
168 PBK. Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní Vydří: KNA, 2010, 42. 
169 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 351. 
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ve Starém zákoně mnohdy nejasnou, navazuje evangelium o království, které je jádrem 

novozákonní zvěsti170. Zatímco ve Starém zákoně a v židovské literatuře se tento pojem 

vyskytuje pouze okrajově a sporadicky, v Ježíšově učení a poslání se stává ústředním 

motivem.171 A toto eschatologické, nepolitické pojetí Božího království je souhrnným 

jádrem Ježíšova zvěstování: v něm, v jeho skutcích se Boží království a s ním spása lidí 

přiblížilo. Boží království, které je souhrnem všech lidsky myslitelných radostí jako 

hostina či svatební veselí, je přislíbeno všem, především však znevýhodněným, 

opomíjeným a deklasovaným – například právě dětem. 

 

4.3. Boží království v Novém zákoně 

Pro pochopení evangelií je nezbytné porozumět myšlence Božího království.172 Slovo 

království Boží případně království nebeské se nám ukazuje podle textů Nového zákona 

jako vlastní ústřední slovo Ježíšovy zvěsti. Statistické údaje hovoří jasně: z celkového 

počtu sto dvaceti dvou výskytů tohoto slova v Novém zákoně připadá devadesát devět 

míst na synoptická evangelia, z toho devadesát se nalézá v Ježíšových slovech.173 

Z toho je patrné, že toto slovo má v Ježíšově podání nosný význam, v povelikonoční 

zvěsti ovšem rychle ztrácí svoji funkci – ustupuje početně i věcně do pozadí. Lze říci, že 

zatímco osou Ježíšova předvelikonočního kázání je poselství o království Božím, 

zaujímá v apoštolském kázání po velikonocích toto místo christologie.174 

V Markově evangeliu se objevuje celkem třináctkrát, u Matouše 36 krát (častěji jako 

„království nebeské“) a 21 krát u Lukáše, z toho mají Lukáš a Matouš 9 míst společných, 

dvakrát u Jana. „V judaistické literatuře tehdejší doby se však vyskytují zmíněné obraty 

s nesrovnatelně nižší frekvencí, například v rukopisech z Kumránu se setkáme pouze 

třikrát s výrazem „království Boží“ a Josef Flavius užívá tohoto slovního spojení pouze 

jednou. Rovněž ostatní novozákonní spisy a raně křesťanská literatura vykazuje jen 

třicetiprocentní frekvenci užití tohoto výrazu ve srovnání se synoptickými evangelii.“175 

Profesor Pospíšil proto uzavírá, že slovní spojení „Boží království“ nevzniklo díky 

redakční práci evangelistů a charakterizuje Ježíšovo hlásání. 

 

4.3.1. Boží království v synoptických evangeliích 

S určitou nadsázkou by se první tři evangelia dala označit za evangelia Božího království. 

Zběžný pohled do synoptických evangelií ukáže, že pojem království Boží se zde 

vyskytuje velice často a má značný význam. Ježíš navázal na starozákonní představu 

Boží vlády ve světě a pojem Boží království učinil ústřední metaforou své pozemské 

činnosti a dal mu nový význam a novou sílu, jež vyjádřil kvalitami svého učení a 

poslání.176 

                                                           
170 Srov. LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie, s. 183n. 
171 PBK. Bible a morálka, 42. 
172 Srov. FEE, Gordon D. – STUART, Douglas. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů 1997, 

s. 118. 
173 Srov. RATZINGER, Joseph. Eschatologie, smrt a věčný život, s 20. 
174 RATZINGER, Joseph. Eschatologie, smrt a věčný život, s 20. 
175 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 105. 
176 PBK. Bible a morálka, 42. 
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Ježíš politické a nacionální pojetí Božího království odmítá; proto uniká všem, kdo by 

jej chtěli provolat králem (Jan 6,15) a i titul Mesiáše přijímá jen ve zcela přesně 

vymezeném smyslu. Je zřejmé, že pojmu království Boží užívá Ježíš způsobem 

podmíněným židovským podáním: označuje jím skutečnost plné vykupitelské vlády Boží, 

očekávanou v budoucnosti, tedy eschatologicky nový věk, v němž bude přemoženo 

všecko, co se Bohu protiví a nastolena vláda pokoje s Bohem. Proto Ježíš mluvívá o 

království Božím v budoucím čase (Mk 14,25), jako o cíli, do něhož se v budoucnosti 

vejde a spojuje je se vzkříšením z mrtvých (Mk 12,25). Příchod království Božího nelze 

nijak uspíšit nebo vynutit (Mk 4,28), ani vypočítat (Mk 13,32). Je zcela v ruce Boží a 

proto za ně lze jen prosit a toužebně a bděle je očekávat (Mk 13,34n).177  

Tento eschatologický a nehmotný ráz Božího království z něj činí do velké míry 

tajemnou, obtížně vyslovitelnou a představitelnou skutečnost. To je důvod, proč Ježíš 

v synoptických evangeliích používá k postupnému odhalování tohoto tajemství převážně 

podobenství, tj. nepřímou metodu analogie. Není náhodou, že Ježíš užívá o království 

takových obrazů jako semeno, světlo, rozžaté lampy, klíčící zrno. Jsou to obrazy, které 

ilustrují příchod mesiášského krále ve starozákonních proroctvích i v žalmech (1 Král 

11,36; 2 Kron 21,7; Ž 132,17; 119,105; Oz 2,23.24; Jer 31,27; Iz 55,10)178  

 Cílem těchto podobenství bylo přiblížit posluchačům Boží lásku (Boží království), 

která se dává člověku, její velikost, ale i její nárok na člověka.179 Příchod Božího 

království je tajemstvím, jež proniknout může být dáno jen těm, kdo mají oči k vidění a 

uši k slyšení (Mt 13, 10–17). Mnohdy však podobenství potřebovala výklad a učedníci 

nejednou položili Mistrovi dotaz na jejich smysl. Tím spíše potřebují Ježíšova 

podobenství výklad dnes, když nás od doby Kristovy dělí dvacet století.180 

Ježíš připojuje ke svému kázání skutky: káže evangelium Božího království a 

uzdravuje, vyhání démony, koná mocné činy, zázraky, znamení. Evangelisté výslovně 

prohlašují, že tato znamení potvrzují to, co bylo Božím slovem slíbeno (Mt 8,17). Ježíš to 

také zdůrazňuje v odpovědi Janovým učedníkům:  

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje 

evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. (Mt 11,5–6) 

Tento text je přímou narážkou na oddíly z Izajáše, které zvlášť zřetelně ohlašují 

příchod Hospodinova království (Iz 29,18n; 35,5n; 61,1n). Kázání a znamení království 

dosvědčují tedy skutečnost, že věčné Boží království je přítomné a nyní se zjevuje.181 

V tomto smyslu uvádí profesor Müller, že „Ježíšovy zázraky a znamení moci nejsou 

ničím jiným než praktickou dimenzí ohlašování Božího království (soteriopraxe), které 

přichází a už přišlo“.182 

Pohoršovat se nad Ježíšovým jednáním znamená nepřijmout Království. Nepřijetí 

Ježíše se rovná nepřijetí jeho zvěsti, nepřijetí Království. Zřetelně tak vyplývá, že Ježíš 

identifikuje věc Božího království s vlastní osobou. Poselství a jeho nositel jsou 

                                                           
177 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 352. 
178 Srov. ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník, s. 119 
179 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 225. 
180 Srov. MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky. Praha: Česká 

katolická Charita, 1990, 125. 
181 Srov. ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník, s. 119. 
182 MÜLLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium a pastoraci. Kostelní Vydří: KNA, 2010, s. 285. 
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v posledním důsledku totéž.183 Ježíš není ve skutečnosti jen kazatelem království, je 

zároveň jeho nositelem a uskutečňovatelem. Tajemství království Božího (Mk 4,11) 

nerozlučně souvisí s tajemstvím Ježíšovy osoby, s jeho skrytým mesiášstvím, které může 

být odhaleno jen aktem vyznávající víry (Mk 8,27nn). Proto je možné uvést, že:  

ve zvěsti evangelií bylo veškeré eschatologické očekávání rozhodně a důsledně soustředěno do osoby 

Mesiáše, který je nositelem a Pánem království Božího; byla tak odstraněna ona neurčitost stran úlohy 

Mesiášovy v království Božím, která je příznačná pro židovství.184 

Lze tedy říci, že kázáním království káže Ježíš sám sebe. Evangelium není jen 

poselství Ježíšovo, ale i poselství o Ježíši. Proto je vstup do království zcela závislý na 

víře v Ježíše Krista. Boží království přišlo v něm a s ním, on je αὐτοβασιλεία185, 

království v osobě186, pokud bychom chtěli použít Origenova výroku. Středem všeho, co 

evangelium hlásá o Království, je osoba Ježíše jako Mesiáše.  

Království Boží je tedy skutečností eschatologickou, tj. budoucí. Je však příznačné pro 

zvěst evangelií, že tato budoucnost je bezprostředně blízká.187 V úvodu kapitoly jsme 

uvedli, že když Ježíš hovoří o království Božím, mluví o skutečnosti, která je 

posluchačům důvěrně známá a nejde o nic nového.  

Co však nové je a co tvoří vlastní evangelium, totiž dobrou zprávu, kterou Ježíš oznamuje a kterou 

ukládá hlásat i apoštolům, je ujištění, že se „naplnil čas“ a že se „království Boží přiblížilo“. V četných 

zprávách, které se vztahují k Ježíšovu kázání, vyjadřují všecka slovesa, jejichž podmětem je království, 

tento příchod, blízkost, bezprostřednost božího pohybu vstříc lidem (Mk 1,15). Nyní, říká Ježíš, nastává 

ten čas, o kterém kázali proroci, že „má přijít“; právě nyní se naplňuje, uskutečňuje, stává se 

přítomným. Je to právě toto, co činí z království samu náplň evangelia.188 

První, kdo začal vyhlašovat, že se přiblížilo království nebeské, byl Jan Křtitel (Mt 

3,2) a od něho toto poselství převzal Ježíš (Mt 4,17). Jejich prohlášení, že království je 

blízko, představovalo burcující volání úžasného a světového významu. Dlouho 

očekávaný bod obratu v dějinách, stěží představitelná Boží obnova se blíží189: 

Naplnil se čas a přiblížilo se království boží. (Mk 1,15a).   

Skutečnost, že se království Boží přiblížilo, je docela blízko, přede dveřmi (Mk 13,29; 

srov. Mk 9,1) a tato blízkost je tak naléhavá, že mění celou situaci člověka: odsud se 

podává základní příkaz činit pokání (Mk 1,15). Království Boží je tak blízko, že už 

zasahuje do přítomnosti a prosazuje v ní svou moc.190  

Kristus vyhlašoval Království nejen jako realitu, která se blíží, jako něco, co může 

nastat v bezprostřední budoucnosti, ale jako přítomnou realitu, která se odráží v jeho 

vlastní osobě a službě; v tom spočívá jádro jeho zvěstování. Ačkoliv míst, kde Ježíš 

výslovně mluví o tom, že Království již přišlo, není mnoho (Mt 12,12 par), tato 

skutečnost se promítá do celého jeho kázání a služby. V něm se velkolepá budoucnost již 

stala „přítomností“.191 

                                                           
183 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 106. 
184 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 353. 
185 Srov. DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 532. 
186 Srov. RATZINGER, Joseph. Eschatologie, smrt a věčný život, s 26. 
187 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, 1956, s. 352. 
188 ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník, s. 119. 
189 Srov. DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 531. 
190 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 352. 
191 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 531. 
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Klíčový výrok, doložený jak u Matouše, tak u Lukáše spojuje zkušenost Božího 

království s Ježíšovými uzdravováními a exorcismy: 

Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království (Lk 11,20).  

Jestliže však vyháním zlé duchy s pomocí Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království (Mt 12,28). 

Nejde tedy pouze o velmi blízkou budoucnost, ale o přítomnost: v přítomnosti Božího 

Syna, v přítomnosti Spasitele je již přítomno Boží království. Příchod Království 

dokazuje celá Ježíšova zázračná činnost, zejména vyhánění démonů. Ježíš, v odpovědi 

Janovým učedníkům, poukazuje na své dílo, v němž se podle slov proroků Království 

projevuje: slepí zase vidí, chromí chodí, hluší slyší, malomocní jsou očišťování, mrtví 

vstávají, chudým se zvěstuje evangelium (Mt 11,2nn).  

Shrneme-li, co jsme řekli v tomto oddíle, vyplývá nám, že některé Ježíšovy výroky a 

podobenství popisují Boží království jako dosud neuskutečněnou, eschatologickou 

událost – což je mimo jiné vyjádřeno i v prosbě modlitby Páně „přijď království tvé“ (Mt 

6,10) – ale zároveň jsou tu Ježíšova slova, která hovoří o Božím království jako o něčem, 

co je už jistým způsobem přítomné – na dotaz farizeů ohledně času příchodu Božího 

království Ježíš odpovídá „je mezi vámi“: 

Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: „Hle, je tu“ nebo „je 

tam“! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (L 17,20) 

Tento Ježíšův výrok vyzdvihuje přítomný a neočekávaný charakter Božího království. 

Ježíšovo učení o Božím království tedy má jak budoucí, tak i přítomný ráz.192 Ježíšem 

ohlašované Boží království je ve svém dovršení dobro naděje na konci času, ale v jeho 

osobě už nyní začalo. Konečně království Boží spadá v jedno s věčným životem. Tato 

konečná podoba je líčena především obrazy hostiny, chápané jako svatební a radostné 

hostiny (Mt 22,1–14; Lk 14,15–24) a obrazem žní (Mt 13,30; Mk 4,29).  

Ačkoliv evangelium říká, že se Království projevuje zde a nyní, současně nás 

upozorňuje, že představuje na tomto světě pouze provizorium.193 Podobenství mluvící o 

jeho růstu (Mk 4,26–29.30–32) a kvasu (Mt 13,33) popisují protiklad mezi skrytou 

maličkostí počátku a velikostí konečné Boží lásky194, která předčí všechna očekávání195, a 

současně naznačují, že počátek Božího království je v dějinách od jeho plnosti časově 

vzdálen. V tom spočívá dialektický vztah současnosti a budoucnosti, ono „již, ale ještě 

ne“: Boží království je již v zárodku přítomno, ale ještě není v plnosti. 

Postižení této prezentně-futurální povahy zvěsti o Království je klíčem k pochopení 

Nového zákona. Království Boží ve své plnosti nepřestává být budoucí skutečností, 

předmětem naděje, touhy a modlitebné prosby. Naopak blízkost a přítomnost království 

Božího ukládá člověku nové závazky, nebývale přísné, a přece ve světle konceptu 

království Božího samozřejmé – to je smysl zejména kázání na hoře (Mt 5–7). V tom je 

založena zvláštní dvojitost evangelijních výpovědí: království Boží je zároveň přítomné i 

budoucí; je jistotou i předmětem touhy a naděje; je darem i úkolem a závazkem. Žádný 

z obou pólů nelze škrtnout, nemá-li být zvěst evangelií podstatně zkreslena. 

 

                                                           
192 Srov. PBK. Bible a morálka, 43. 
193 Srov. DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 532. 
194 Srov. BEINERT, Wolfgang. Slovník katolické dogmatiky, s. 143. 
195 Srov. PORSCH, Felix. Mnoho hlasů, jedna víra. Praha: Zvon, 1993, s. 46. 
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4.3.2. Boží království v ostatních novozákonních spisech 

Výraz „království nebeské“ nebo „království Boží“ se v Novém zákoně mimo synoptická 

evangelia neobjevuje tak často. Jde však pouze o terminologickou záležitost, neboť 

Království jako znamení velkého obratu v dějinách spasení, které se do světa vlomilo 

Kristovým příchodem, a zároveň očekávané vyvrcholení a dokončení celého Božího díla, 

představuje ústřední téma celého novozákonního zjevení.196 

Čtvrtý evangelista užívá slova království Boží jen dvakrát v těsné blízkosti 

v rozhovoru s Nikodémem (3,3.5). Označuje tím eschatologickou, budoucí, věčnou 

skutečnost, kterou jinak raději nazývá životem věčným. 

Ve Skutcích apoštolských se objevuje pojem Boží království šestkrát (1,3; 8,12; 14,22; 

19,8; 20,25; 28,23) a je míněno vždy budoucí království Boží. Souvisí to s tím, že prvotní 

církev vychází z jistoty, že základní vykupitelská, eschatologická skutečnost se stala 

skutkem v kříži a vzkříšení Ježíše Krista: přítomný pól tu byl ještě mocněji zdůrazněn než 

ve zvěsti pozemského Ježíše.  

Ve stejném smyslu se objevuje toto slovo v  pavlovských listech. I Pavel mluví o 

království Božím jako o konečném cíli cesty víry. Podmínky vstupu do království Božího 

Pavel formuluje negativně, když vyjmenovává neřesti, které zamezují vstup (1 Kor 6,9; 

Gal 5,21; Ef 5,5). Trochu jinak je zdůrazňována představa království Božího 

v pastorálních epištolách, kde je ztotožňováno s vládou Kristovou, pokud skrze ni je 

zprostředkována spása (2 Tim 4,1.18).197 Pavel rozlišuje mezi královstvím Kristovým, 

kterým je církev (Kol 1,13 aj), a královstvím Božím ve smyslu Ježíšova zvěstování.198 

V knize Zjevení se pak na budoucí, eschatologické dovršení klade zcela zvláštní 

důraz; vyjadřuje se často pojmem království Kristova neboli Beránkova (Zj 5,10; 11,15; 

12,10; 19,6.16; 20,4.6 aj.). V této poslední knize biblické se tedy znovu ukazuje, jak 

ústřední místo má v biblické zvěsti pojem království Božího, království Kristova. 

 

4.4. Etické implikace konceptu Božího království 

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Ježíš hovoří o vstupu do 

Božího království a stanoví požadavky – a to nejen v námi studované perikopě – pro 

tento vstup. Nejde totiž primárně o to, zda Boží království existuje, ale to, jak se stát jeho 

součástí. Ježíšova zvěst o Božím království se netýká pouze jeho podstaty a cíle, ale káže 

též o podmínkách vstupu do tohoto království.199 Otázka, zda člověk vejde nebo nevejde 

do božího království, je ústřední otázkou kázání evangelia. Kázání Rabiho z Nazareta 

není jen zaslíbením, vyhlášením, dobrou zprávou o tom, co se stalo, je zároveň také 

výzvou k pokání a víře. Marek shrnuje Ježíšovo poselství do dvou zásadních vět:  

„Naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1,15).  

Evangelista tím jasně připomíná, že Boží působení, „přiblížení se“ Boží milosti, si 

žádá odpověď člověka. Ježíšova slova zdůrazňují naléhavost okamžiku: „Naplnil se čas.“ 

Tento čas byl přislibován a ohlašován proroky. To je „evangelium“, radostná zvěst o Boží 

                                                           
196 Srov. DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 533. 
197 BEINERT, Wolfgang. Slovník katolické dogmatiky, s. 144. 
198 Srov. RAHNER, Karl, – VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník, s. 180. 
199 Srov. MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 125. 
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vládě, která přichází s Ježíšem a projevuje se v něm jako moc, která nespoutává, nýbrž 

osvobozuje.200 A tato osvobozující perspektiva Božího království je výzvou k mravnímu 

jednání. Boží království se člověku nevnucuje ani jej nezbavuje námahy a úsilí. 

Souhrnným etickým požadavkem a současně vyjádřením vztahu mezi eschatologií 

Božího království a Ježíšovou etikou jsou dva základní imperativy: činit pokání a věřit 

evangeliu. 

Činit pokání: Řecký výraz μετανοέω, který znamená změnit smýšlení, konat pokání, 

obrátit se, případně mít lítost, je náboženský pojem původně ze Starého zákona, který 

vyjadřuje obrat člověka k Bohu, změnu vnitřního smýšlení a z ní plynoucí nové praxe. 

Ježíš tento pojem přejímá od Jana Křtitele, na rozdíl od něj však zdůrazňuje úlohu víry 

při opravdovém obrácení.201 Tento obrat znamená takovou změnu smýšlení člověka, že 

nyní očekává od Boha to, co dříve pokládal za nemožné (Mk 9,23; 11,23n).202 Křesťanem 

je možné se stát nikoliv narozením, ale pouze znovuzrozením: Křesťanské bytí se 

uskutečňuje jen tím, že člověk převrátí svou existenci, že se odvrátí od spokojenosti se 

sebou samým v pouhém přežívání a „obrátí se“.203 Ježíšova etika je etikou obrácení, 

která však 

není obrácením k ještě větší a přísnější poslušnosti Zákona jako v Kumráně, nýbrž k Boží vládě. 

Začínající kosmické proměnění má svou paralelu v osobní proměně jednotlivce. Boží jednání má etický 

rozměr; Bůh v osobě Ježíšově zasahuje ve prospěch slabých a chudých.204  

Zatímco u Jana bylo pokání, tj. obrácení spíše prostředkem uniknutí Božímu hněvu 

(Mk 1,4), u Ježíše je obrácení nutné ke vstupu do nového království. Pouze 

v odevzdanosti Bohu, který nás vnitřně přetváří, je možné doufat ve spásu. Nejde tedy jen 

o odvrácení se od hříchu ale o přechod do nového způsobu myšlení a spoléhání se na 

Boha. Pohnutkou k tomuto obrácení není ani tak hrozba trestu, ale přitažlivost možnosti 

žít v Boží trinitární lásce, v Božím království.205  

Evangelista Matouš dokonce v paralelním textu o Ježíšovi a dětech klade mezi 

obrácení a bytí dítětem rovnítko a požadavek být jako dítě ztotožňuje s obrácením: 

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského (Mt 18,3).  

Pro úplnost dodejme, že Matouš v tomto Ježíšově výroku nepoužívá řecký výraz 

μετανοέω, ale podobný pojem στρέφω, který znamená obrátit se, změnit, odvrátit se, 

navrátit, proměnit se.  

V této souvislosti se jeví zajímavým, že ve Východní církvi slovo metanoia znamenalo 

pokleknutí: člověk, který padne na kolena, je obraz toho, kdo upadl, zhřešil a nyní prosí o 

odpuštění.206 Klečící dospělý je menší, nejen pokorou, ale i postavou, je vlastně „jako 

dítě“. Stát se dítětem je možné především na kolenou: úplné obrácení nemůže být dílem 

člověka; je to úkol, který předpokládá dar a milost.  

Čiňte pokání a věřte evangeliu:  

                                                           
200 Srov. Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro dospělé. České Budějovice: TF JČU 

2005, s. 28n. 
201 Srov. RAHNER, – Karl, VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník, s. 213. 
202 RAHNER, Karl, – VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník, s. 446. 
203 RATZINGER, Joseph. Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: KNA, 2007, s. 240. 
204 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 215. 
205 Srov. DE FIORES, Stefano, – GOFFI, Tullo. Slovník spirituality. Kostelní Vydří: KNA, 1999, s. 602n. 
206 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla. Řím: Křesťanská akademie, 1981, s. 398. 
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V řečtině je použito slovesa metanoien, které přesně znamená změnit smýšlení, obrátit se (vnitřně). 

Nejde jen o jakési mravní obrácení, pokání (být pouze mravně lepší, dokonalejší ve smyslu radikalizace 

plnění předpisů Zákona), nýbrž o radikální změnu smýšlení, změnu představ o Bohu, o jeho nároku na 

člověka, a to v tom směru, který Ježíš nabízí. Ježíš nabízí nové poznání Boha a jeho lásky, vyjádřené ve 

slovech evangelium a přiblížilo se Boží království, Boží vláda (a to definitivně).207 

Věřit evangeliu: evangelium platí především chudým, nemocným, slabým (srov. Lk 

7,22), Bůh vystupuje na straně znevýhodněných. Ježíšova eschatologická etika je etikou 

soucitu a slitování, milosrdenství: Ježíš se obrací na chudé, slabé, znevýhodněné, jim 

platí zaslíbení spásy, která jsou vyjádřena v blahoslavenstvích, ve výrocích pozvání, jež 

jsou adresovány lidem z okraje společnosti: dětem, celníkům, prostitutkám. Zvěst o 

Božím království má výrazně antiselektivní rys: nikoho nevylučuje, naopak všechny 

svým pozváním integruje (kontrastně k celé tehdejší i dnešní společnosti).208  

Nikdo není vyloučen z Ježíšova poselství o blížícím se nebeském království. Všichni 

lidé jsou povoláni vstoupit do nebeského království.209 Přesto však má své přednostní 

adresáty mez „chudými“ kteří byli již ve Starém zákoně pod zvláštní Boží ochranou. 

Vyznačují se bezmeznou důvěrou v Boží pomoc a ochranu ve svém nelehkém životním 

postavení. Důvěra a odevzdanost Bohu, „Otci sirotků, obhájce vdov“ (Ž 68,6) a 

pomocníku chudých (Jak 2,5) je jejich základním postojem.210  

Tento postoj důvěry a očekávání vzhledem k příslibům nebeského království označuje 

evangelista Matouš za „chudobu v duchu“ (Mt 5,3). Tato chudoba je podmínkou vstupu 

do Ježíšem přislíbeného Božího království, pro všechny, kdo jsou povoláni. Proto platí i 

pro nás, že chudoba v duchu je naší skutečnou šancí.211  

Správně chápat požadavky pokání a víry znamená dostávat se k samotnému jádru 

Kristova hlásání přicházejícího království: 

K pokání patří velká proměna, zvrat, obrácení člověka, který se zříká svého vlastního kralování, stejně 

jako své vlastní spravedlnosti. K víře patří přijetí a uznání království božího a jeho spravedlnosti. Od 

této chvíle se ukazuje, že všechny podmínky stanovené pro vstup do království se nezvratně spojují 

v tento dvojí požadavek: v požadavek pokání a víry. Království je dáno těm, kdo na ně čekají, hledají je 

a usilují o ně jako o svůj jediný poklad; je dáváno „chudým“, tomu, „kdo se pokoří a bude jako dítě“ 

(Mt 18,4), tomu, kdo se „znovu narodí“ (Jan 3,3–5), kdo pro ně všechno opustí (Mt 19,28–30) a kdo 

svolí jít za Ježíšem cestou odříkání a služby (Mk 9,47; Mt 19,12; L 9,60.62). Chudoba, malost, pokora 

nejsou „ctnosti“, které by opravňovaly k vstupu do Božího království. Jsou znamením a ovocem 

opravdového pokání a pravé víry, které v lidském srdci probouzí zaslíbení království, samo Ježíšovo 

slovo.212  

Obrácení a víra v konečném důsledku jsou jedno a totéž, jak výstižně uvádí J. 

Ratzinger ve svém Výkladu apoštolského vyznání víry: Víra je obrat bytí, obdrží ji pouze 

ten, kdo se obrátí.213 

Připomeňme, že kázání na hoře je často vydáváno za chartu či za nový zákon Božího 

království, s jehož hlásáním spojuje Ježíš svá blahoslavenství. Ta jsou středem jeho 

evangelia, které Ježíš nejen kázal, ale i naplnil. Novým zákonem je však opravdu jen pro 

toho, kdo ve víře a v pokání přijme zaslíbení a milost království a kdo do něj vstoupí. 

                                                           
207 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s 225. 
208 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s 215. 
209 Srov. KKC 543. 
210 Srov. Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro dospělé, s. 32. 
211 Srov. Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro dospělé, s. 32. 
212 ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník, s. 120. 
213 RATZINGER, Joseph. Úvod do křesťanství, s. 33. 



52 

 

Vstup do království spadá vjedno s pohybem a rozhodnutím víry v toho, kdo je jeho 

králem. V posledku tedy je nutno chápat příchod království ve vztahu k osobě a dílu 

Ježíše Krista: On není pouze hlasatel slova, on sám je Božím Slovem. Ježíš není jenom 

hlasatel spásy, on je Spása.214 

Jediná a vše ostatní v sobě zahrnující podmínka pro vstup do Božího království jsou 

víra a obrácení (Mk 1,15), které je třeba chápat jako dvě stránky jediného postoje člověka 

rozhodující o spáse a které nacházejí své vyjádření v plnění dvojího příkazu, lásky 

k Bohu a bližnímu, které rozhodují o vstupu do Božího království nebo o vyloučení 

z něho (Mt 25,31–46).215 

„Boží království nemůže být chápáno staticky ve smyslu určitého mystického či 

morálního stavu duše či mocenského, sociologicky a politicky chápaného útvaru. Spočívá 

spíše ve vzájemné výměně – Bůh se na jednu stranu dynamicky vztahuje ke tvoru, na 

druhou stranu se mu svěřuje tvor. Boží vláda se uskutečňuje na způsob osobního 

společenství lásky. (…) Na příchod osobní skutečnosti Boha může člověk reagovat jen 

osobním aktem víry, obrácení a lásky. Nejvyšší přikázání lásky k Bohu z celého srdce a 

k bližnímu jako k sobě samému (Mt 22,34–40) zdaleka překračuje hranice jakési Bohem 

autorizované etiky typu »Máš dělat to či to«“.216 

Boží království není tedy možno chápat jako nějaké „nejvyšší dobro“ nebo ideál, který 

má člověk hledat, nebo kterého má dosáhnout; není to také nějaký stav nebo 

privilegované místo. Naopak, je to Boží království, které k člověku přichází a tím mu 

klade otázku, zda mu náleží, zda je připraven je přijmout a vejít do něho, snést jeho 

příchod a rozeznat jeho tajemství.217 Proto se v očekávání těchto událostí církev modlí a 

prosí „Přijď království tvé!“ (Mt 6,10)218, neboť svět bude dokonale přetvořen v Boží 

království až při druhém příchodu Kristově.219  

Aby se člověk stal občanem Království, je zapotřebí změny smýšlení – jakéhosi 

„znovuzrození z vody a z Ducha“ (srov. Jan 3,3–5) a neochvějné důvěry v  moc i lásku 

Boží. Obě podmínky se spojují v obrazu nově narozeného dítěte plného důvěry. V tomto 

obrazu jsou ve zhuštěné formě shrnuty veškeré morální požadavky na vstup do království 

Božího: nebudete-li takoví, jako děti, nevstoupíte. 

Analogie s dětmi spíše poukazuje na skutečnost, že do Božího království nejde 

vstoupit, zasloužit si jej, vybojovat či prosadit „údery meče“220. Jde spíše o to být 

otevřený k jeho přijetí, být v pozici radostného očekávání, otevřenosti, vnímavosti, 

ochoty nechat se obdarovat. Boží království lze obdržet pouze jako dar, nikoliv jako 

zásluhu, nárok či výdobytek. Boží království přichází a daruje se těm, kdo jsou jako dítě. 

 

                                                           
214 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 106. 
215 BEINERT, Wolfgang. Slovník katolické dogmatiky, s. 143. 
216 MÜLLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium a pastoraci, s. 282-283. 
217 ALLMEN VON, Jean-Jacques. Biblický slovník, s. 119. 
218 Srov. LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie, s. 185. 
219 Srov. BOUBLÍK, Vladimír. Boží lid. Kostelní Vydří: KNA, 1997, s. 109. 
220 Srov. DH 11. 
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4.5. Boží království a církev 

Poměr Božího království a církve byl předmětem studia mnohých teologů i obsahem 

polemik řady křesťanských myslitelů. Objevovaly se krajní názory ztotožňující obě 

skutečnosti či naopak hypotézy, které je kladly do přímého rozporu. 

„Nauka o Božím království nám umožní pochopit, jaký je vztah mezi církví a Božím 

královstvím, hlásaným Kristem. V evangeliích můžeme pozorovat, že Kristus stále mluví 

o Božím království a skoro nikdy se nezmiňuje o církvi. Je proto nutné si objasnit, jaký je 

vztah mezi hlásáním Božího království a založením církve.“221  

 „Aby Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské království na zemi.“222 A 

Otcova vůle je „povznést lidi k účasti na božském životě“.223 Činí to tak, že shromažďuje 

lidi kolem svého Syna, Ježíše Krista. Toto shromáždění je církev, která na zemi 

představuje „zárodek a počátek“224 Božího království, „jehož klíče jsou svěřeny 

Petrovi“225 (Mt 16,19). Nebeské království bylo na zemi zahájeno Kristem.226 „Od 

Poslední večeře přichází Boží království v eucharistii; je mezi námi.“227 

„Tak lze porozumět populárnímu výroku Loisyho: Ježíš zvěstoval království, dostavila 

se církev. Avšak historické čtení textu ukazuje, že není věcně správné stavět takto do 

protikladu království a církev. Neboť podle židovského pojetí patří ke království Božímu 

také shromažďování a očišťování lidí pro království.“228 

Kristovo království je už přítomno v církvi, nicméně ještě není dovršeno příchodem 

Krále na zem „s velikou mocí a slávou“ (Lk 21,27)229. Proto v komentáři ke konstituci 

Lumen gentium uvádí Vladimír Boublík: 

Církev není Boží království, nýbrž vyvolený lid, určený k účasti na Božím království. Ovšem v Kristu 

se už církev podílí na prvních plodech Božího království, neboť společenství s Kristem zahrnuje v sobě 

účast na Božím království, protože to je v něm uskutečněno.230 

Z podobenství o plevelu mezi pšenicí (Mt 13,24–30) a o síti ryb (Mt 13,47–50) plyne, 

že církev nesmí být ztotožňována s královstvím Božím, ač jsou obě na sebe vztaženy 

(srov. Mt 16,19–20; 18,18). Mezi Královstvím a církví existuje souvislost, ale nejsou 

identické.  

Na teologické pojetí nebeského království působila během různých období řada vlivů 

a názorů i směrů teologického myšlení. V průběhu církevních dějin byly biblické 

výpovědi o Božím království velmi různě chápány podle politické situace a filosofických 

představ. Katolická teologie ztotožnila Boží království s církví v pozemské podobě, a to 

především díky Augustinovi, podle něhož je církev jako dějinná podoba tisícileté říše (Zj 

20,4) Kristovým královstvím, které však je ještě v boji a čeká na dovršení. Pravé údy 

církve jsou už v království Božím. Od doby Bernarda z Clairvaux (1090 – 1153) se pak 

                                                           
221 BOUBLÍK, Vladimír. Boží lid, s. 97-98. 
222 Srov. LG 3. 
223 Srov. LG 2. 
224 Srov. LG 5. 
225 Srov. KKC 567. 
226 Srov. KKC 567. 
227 KKC 2816. 
228 RATZINGER, Joseph. Církev jako společenství. Praha: Zvon, 1995, s. 13. 
229 Srov. KKC 671. 
230 BOUBLÍK, Vladimír. Boží lid, s. 109. 
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Augustinův názor, dle něhož mezi církví a Božím královstvím neexistuje podstatný 

rozdíl, stal v západní církvi v zásadě pravidlem.231 

Reformátoři ve svém odporu vůči římskokatolické hierarchii kladli hlavní důraz na 

duchovní a neviditelnou povahu Království. Nebeské království ztotožnili s duchovní 

svrchovaností, kterou Kristus uplatňuje kázáním svého slova a působením Ducha 

svatého. Vlivem osvícenců a pietismu nabývalo Boží království stále více 

individualistický smysl, tj. jako panství milosti a pokoje v lidských srdcích. V pozdější 

liberální teologii se toto pojetí vyvíjelo moralistickým směrem, zvláště vlivem Kanta. 

Prvním katolickým teologem, který na rozdíl od Augustina určitou diferenci mezi 

Božím královstvím a církví jasně vnímal, byl John Henry Newman (1801 – 1890).232  

Významu dosáhla představa království Božího v 19. století v katolické Tübingenské 

škole. J. S. Drey považuje Království za „centrální ideu křesťanství“. J. B. Hirschner 

načrtl křesťanskou morálku jako „učení o uskutečňování Božího království v lidstvu“. 

 „Dnes je poměr mezi církví a Božím královstvím vnímán na základě schématu „již a 

ještě ne“, církev je tedy již zárodkem Božího království, ale nikoli ještě jeho plným 

uskutečněním. Další model pojímá církev jako svátost Božího království v dějinách. (…) 

Církev tedy s Božím královstvím ploše neidentifikujeme, na druhé straně tajemství církve 

s Božím královstvím neoddělitelně souvisí.“233 

Podle Rahnera nemůže být království ztotožněno z církví, i když církev vyzývá 

k pokání a víře, jež jsou předpoklady království Božího, připravuje půdu pro následování 

Ježíše, jež je podmínkou účasti na království Božím, vede se zmocněním ty, kteří 

v království Boží doufají – neboť Petrovi byly přislíbeny klíče od království Božího (Mt 

16,19) – a slaví eucharistii jako tajemnou předzvěst hostiny království Božího.234 

Pro úplnost dodejme, že k vlastnímu církevnímu naukovému rozhodnutí o pojmu 

království Božího nikdy v průběhu dějin církve nedošlo.235 

 

                                                           
231 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 107. 
232 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 107. 
233 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 107. 
234 Srov. RAHNER, Karl; – VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník, s. 179. 
235 Srov. BEINERT, Wolfgang. Slovník katolické dogmatiky, s. 144. 
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5. Interpretace Mk 10,13–16 

 

V současné době již pravděpodobně neexistuje biblická pasáž, která by unikla pozornosti 

exegetů či teologů a naše perikopa v tomto ohledu není výjimkou, vždyť Markovo 

evangelium patří od dob „Markovského obratu mezi nejkomentovanější novozákonním 

spisy. Zde bychom chtěli alespoň stručně uvést některé komentáře k vybrané perikopě.  

 

5.1. Souvislost perikopy s předcházejícím kontextem 

Většina komentátorů se věnuje celému narativnímu bloku a klade epizodu Ježíšova 

setkání s dětmi do širšího kontextu, zpravidla v rozsahu od učednického sporu o prvenství 

(9,34–37) až po Ježíšovo poučování o majetku (10,23–31), následující po setkání Mistra 

s bohatým mužem (10,17–22). V úryvcích vidí geografickou i tematickou souvislost. 

Marcus demonstruje, že během celé sekce, rámované uzdraveními slepců v Betsaidě a 

v Jerichu, ukazují učedníci, že oni sami jsou „slepí“ a potřebují světlo Ježíšova poučení. 

Pokládají hloupé otázky, mají stupidní poznámky, perou se o osobní moc a projevují 

malé pochopení pro mimořádný způsob, kterým se Království projevuje skrze Ježíše.236 

Někteří komentátoři upozorňují, že v aramejštině může slovo talya´ znamenat jak 

„sluha“, tak „dítě“ a spatřují zde narážku na „služebníka“ (diakonos) v 9,35:  

V palestinské společnosti prvního století dítě nepředstavovalo ani tak nevinnost či nezkaženost, ale 

spíše člověka bez společenského postavení a zákonných práv. Dítě nebylo člověkem v plném slova 

smyslu a bylo zcela závislé na péči a ochraně druhých, přičemž člověk nemohl očekávat, že z laskavé 

pomoci dítěti získá jakýkoliv sociální či materiální prospěch. Když Ježíš staví dítě do středu kruhu 

učedníků, užívá jednoznačně symbolický čin jako prostředek k poučení svých učedníků. Objetím dítěte 

dává Ježíš najevo přijetí toho, kdo je ze společenského hlediska nikým, jako hodného respektu a péče.237  

Skrze Ježíšovo gesto jsou učedníci vyzváni identifikovat se s dětmi a stát se „malými“, 

kteří si nenárokují lidskou velikost. Rovněž Dubovský dává perikopu do souvislosti 

s předcházející epizodou (9,35–37), v níž je dítě též symbolem a kde se hovoří o 

přijetí.238 Exegeté též poukazují na skutečnost, že z geografického hlediska učení o 

nerozlučitelnosti manželství a popis Ježíšova vztahu k dětem se v Markově evangeliu 

udály na jednom místě a tvoří tak jeden narativní blok – poučení na druhé straně Jordánu. 

Toto zařazení popisu Ježíšova vztahu k dětem nepovažují biblisté za náhodné a cílem 

intertextuální analýzy je pochopit význam takovýchto propojení, tj. v jakém vztahu je 

popis Ježíšova vztahu k dětem k předcházející stati. U Marka, podobně jako u Matouše, 

podle Dubovského, popis Ježíšova vztahu k dětem ilustruje nerozlučitelnost manželství: 

jeden ze způsobů, jak bránit dětem v přístupu k Ježíšovi, je narušení prvotního záměru 

Božího o splynutí muže a ženy do jednoho těla. „Toto narušení, ačkoli ve starověkém 

Izraeli legálně dovolené, není jen otázkou cizoložství, ale má důsledky i pro děti, kterým 

se tím může bránit v přístupu k Ježíšovi.“239  

 

                                                           
236 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 589. 
237 DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka, s. 293. 
238 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 596. 
239 DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 596. 
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5.2. Interpretace textu perikopy 

13Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl; ale učedníci jim to zakazovali.  

V pozdní antice se věřilo, že dotykem svatého muže, dokonce i jeho oděvu, může 

způsobit požehnání, případně uzdravení. Marek sám v předcházejících kapitolách líčí 

řadu zázračných uzdravení Ježíšovým dotekem (2,10; 7,33; 8,22-25; 9,27), či pouhým 

kontaktem s Ježíšovým oděvem (5,27; 6,56); dokonce i vzkříšení dvanáctiletého děvčete 

(5,41). Lze předpokládat, že Ježíše na jeho cestách předcházela pověst divotvůrce a 

léčitele. Malé děti – zejména v prvních měsících života – byly považovány za velmi 

zranitelné, „nemocné“ svou křehkostí. Nechat je požehnat od thaumaturga mohlo 

znamenat zvýšení šance jejich přežití. 

Učedníci jim to však zakazovali. V době Ježíšově viděli lidé v dětech pouze 

bezvýznamné bytosti. Židovské dítě mladší než dvanáct let patřilo ke stejně opovrhované 

kategorii, jako hluší, němí, slepí, pohané, ženy, otroci: ti všichni nebyli plnoprávnými 

osobami ve věcech Mojžíšského Zákona. Esejci dokonce hlásali: „Lidé hloupí, blázni, 

nedospělé děti, nikdo z nich nesmí vstoupit do shromáždění věřících“.240 Ježíšova slova 

musela současníkům znít revolučně; je tak snáze pochopitelný postoj učedníků, kteří se 

v kontaktu Pána a dětí snažili zabránit. Činili tak zřejmě v dobré víře, aby Rabi z 

Nazareta nebyl obtěžován: věnovat se malému dítěti, dokonce kojenci, na veřejnosti 

k tomu, bylo pokládáno za muže nedůstojné, ponižující až urážející. Ježíš má důležitější 

věci na práci a stýká se důležitějšími lidmi, nemá čas na děti – tak nějak mohli uvažovat 

učedníci, domnívá se Evans.241 Perikopa poučuje, jak odlišně posuzuje lidi Ježíš, není to 

ostatně poprvé, kdy Písmo ukazuje, že Bůh neposuzuje člověka podle lidských měřítek 

(srov. 1 Sam 16,6–7). 

Podobné úsilí učedníků zabránit přístupu k jejich mistrovi se nachází i ve Starém 

zákonu (srov. 2 Král 4,27) a v rabínských tradicích, avšak silný důraz námitek učedníků 

(hubovali je) i následné Ježíšovy reakce (rozhněval se) vyžaduje podle Marcuse 

vysvětlení. Pokusy komentátorů zahrnují škálu od plauzibilních hypotéz až po směšné 

teorie: přesvědčení učedníků, že Ježíšův dotek měl být vyhrazen pro uzdravování, jejich 

obavu, aby ho děti nevyčerpaly, či dokonce snahu získat úplatek. Marcus proto považuje 

za užitečnější vyhnout se podobným spekulacím a vidět spíše pošetilou snahu učedníků 

jako součást širšího Markova motivu nedorozumění.242 Jak připomíná Moloney, 

zabedněnost učedníků je v této pasáži vyjádřena mimořádně explicitně, vždyť krátce 

předtím je Ježíš poučoval o nezbytnosti přijímání dětí (9,35–37); právě z tohoto úhlu je 

třeba vnímat Ježíšovo podrážděné odmítnutí. Jde o podobný motiv, jako v perikopě 8,32–

33, kde Petr kárá Ježíše, za což je vzápětí sám napomenut, neboť nepochopil, že Bůh 

pracuje skrze to, co je slabé, malé a světem opovrhované.243 

Obecně v antice byla převládajícím rysem obrazu dětí jejich zranitelnost, závislost a 

sociální marginálnost. Marcus považuje za významné, že jeden z hlavních pojmů pro děti, 

aramejský výraz tap, může v biblickém i kumránském židovství též naznačovat závislou 

osobu obecně. Ve starých hebrejských textech je často ukazována, něžnost a láskyplnost 

                                                           
240 Srov. MUSSET, Jacques. Kniha o bibli. Nový Zákon. Praha: Albatros. 1991, s. 41. 
241 Srov. EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s 93. 
242 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 718. 
243 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 718. 
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vůči dětem, ale nikdy jako model religiozity. Spíše naopak: Ranní vyspávání, polední 

víno, dětské štěbetání a vysedávání v lidových modlitebnách činí člověka mrzutým, praví 

židovská moudrost. Děti nejsou považovány za zlé či špatné, avšak rozhodně jsou 

příčinou rozptylování a odvádění pozornosti od vážné práce dospělých – studia Tóry a 

konání dobrých skutků, pro něž jsou děti obecně považovány za nekompetentní.  

 

14Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte 

jim, neboť takovým patří království Boží.  

Ježíš byl rozhněván na jejich chování; přikazuje učedníkům, aby jim dovolili k němu 

přicházet – tedy přesně to, v čem jim bránili. A překvapeným, pobouřeným učedníkům 

sděluje důvod, proč jim nemají bránit: právě jim, právě takovým patří Boží království. 

Proto mají výsostné právo přiblížit se k Ježíšovi a obdržet od něj požehnání. Tento 

Ježíšův pohled není ojedinělý, v pozdní rabínské literatuře má řadu paralel, např. Ž 116,6 

– Hospodin je ochránce nezkušených. Evans připomíná, že v některých rabínských 

tradicích byly děti považovány za čisté, dokonce téměř bez hříchu244. Dítě představuje 

člověka nehotového, nedokonalého, tvora zaměřeného k budoucnosti; symbolizuje tak 

autentického učedníka, který i přes svou nedokonalost má v očích Božích vlastní 

hodnotu.245 

Podle Marcuse jedním z vysvětlení Ježíšovy podrážděnosti vůči učedníkům je teorie 

(uváděná zejména Jeremiasem a Cullmanem), že tento úryvek reflektuje diskuzi rané 

církve o křtu malých dětí. Podle tohoto vysvětlení, zde učedníci, stejně jako v 9,38–40, 

reprezentují konzervativní, uzavřenou eklesiologii, v tomto případě odmítající křest dětí, 

zatímco Ježíšovo „nebraňte jim“ (srov. 9,39) reprezentuje více uvolněný přístup 

křesťanů, kteří „ve jménu Ježíše“ křtí děti. Marcus však zdůrazňuje, že pravděpodobnost 

takového vysvětlení je malá: křest dětí není explicitně zmíněn v křesťanských textech do 

konce druhého století. Navíc, jak upozorňuje Marcus, je příběh snadno srozumitelný i bez 

křestní hypotézy. Můžeme sice připustit, že – navzdory nedostatku přímých důkazů – byl 

křest kojenců praktikován již v prvním století, a že tato pasáž je zamýšlenou obranou této 

praxe. Avšak nic v této perikopě takové vysvětlení nevyžaduje.246  

Též Harrington se v komentáři k paralelnímu Matoušovu textu domnívá, že jakákoliv 

spojitost s raně křesťanskou debatou o křtu nemluvňat  je nepravděpodobná.247 Nicméně 

Dubovský připomíná, že na 10,14 se odvolává Katechismus v úseku o svátosti křtu248 a 

dodává, že „na základě láskyplného Ježíšova postoje k všem dětem i děti, které zemřely 

nepokřtěné, Církev svěřuje Božímu milosrdenství a naději jako cesty spásy“.249  

Marcus demonstruje, jak ústřední bod pasáže užívá obvyklý obraz dítěte, avšak 

převrací jej: právě děti se svou nedostatečností, které nemají právo nárokovat si členství 

v Božím království, tvoří jeho přední občany (10,14c). Toto převrácení, v němž Ježíš 

dává přednost bezcenným před váženými, je ozvěnou jeho učení v předchozím textu 

                                                           
244 Srov. EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s. 94. 
245 Srov. LEON-DUFOUR, Xavier a kol. Dizionario di Teologia Biblica. Torino: Marietti, 1980, s. 110. 
246 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 714. 
247 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše, s. 304. 
248 KKC 1244 
249 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 597. 
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Markova evangelia: přichází povolat hříšníky spíše než spravedlivé, nemocné spíše než 

blahobytné, poslední spíše než první (srov. 2,17; 9,35). Činí tak nikoliv proto, že by děti, 

nemocní, bezprávní či jinak marginalizovaní vlastnili skryté ctnosti, ale pro zvláštní 

dynamické spojení s Božím jednáním ve světě, jež přesně vystihuje ohromující paradox, 

že člověk nemůže vejít do Božího království, pokud jej nejprve nepřijme jako dar 

(10,15). Marcus poukazuje na skutečnost, že v bibli často lidé „vstupují“ do akce: Starý 

zákon je plný pasáží vstupování do soudu, do Boží moci, do Boží spravedlnosti, a nabízí 

hypotézu, že synoptická fráze o „vstupování do Božího království“ znamená vstupování a 

účast v Božím zjevování své vlády ve světě.250 

 
15Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“  

Ježíš učí, že lidé obdrží (důraz na pasivní receptivitu) Boží království podobným 

způsobem, jako dostávají vše potřebné děti. Boží království se nedá vynutit činností. Je 

výhradně Boží věcí, nezaslouženým Božím darem. Bůh jedná podle jiných motivů, než je 

schéma „zásluha-odměna“. Pohnutkou jeho jednání je nezasloužená, bezmezná 

dobrota.251  

Děti jsou obrazem těch, kteří nemají žádné zásluhy a žijí v naprosté odkázanosti na to, 

co dostanou. Klíčem vstupu do nebeského království je pokora. Pro přijetí Božího 

království je třeba podrobit se autoritě Boží. „Dospělí, domnívající se, že mají moc sami 

nad sebou, nebudou schopni vejít do Božího království, neboť jejich autorita koliduje 

s autoritou Boží. Kdo chce obdržet Království, musí jej obdržet jako dítě, bez 

předpokladu vlastní důležitosti a sebe-zplnomocnění.“252 Tento požadavek zůstane 

nepochopitelný každému, kdo neporozumí, že se do společenství s Ježíšem nikdo 

nedostane jinak než jako dítě. Evans připomíná, že „na Boží království není nárok. Je to 

jedině a pouze dar“.253 

Podobně jako chudí z blahoslavenství (Mt 5,3) jsou i děti ve stavu, který umožňuje 

vstup do království a požehnání, které jim Ježíš uděluje, ukazuje, že jsou opravdovými 

učedníky, kterým „patří nebeské království“. Každý, kdo do něj chce vstoupit, jej musí 

přijmout jako dítě, ve vší skromnosti, jako dar Otce, nikoliv jako něco, nač by měl nárok. 

Tajemství pravé velikosti spočívá v umění „udělat se malým jako dítě“, to je pravá 

pokora, bez které se nikdo nemůže stát synem nebeského Otce.254 

Hlásání Božího království, jež tvoří ústřední myšlenku v Kristových kázáních, je 

darem Boha, který nám je dává ve svém Synu – ovšem jeho uskutečnění vyžaduje od 

člověka jisté předpoklady: změnu smýšlení, odvrat od hříchu a prosté, pokorné srdce 

dítěte, jak to Ježíš nezapomenutelným způsobem vyjádřil v blahoslavenstvích: šťastní 

chudí, plačící, pronásledovaní, tiší, milosrdní, čistí, pokojní… Jeho slova může pochopit 

jen ten, kdo se snaží proniknout do hlubin tajemství života, a přichází k poznání, že 

lidský život může být prožíván jen v prostém, pokojném, tichém srdci – v srdci dítěte. 

Ježíš nevidí v obyčejném lidském hříchu nepřekonatelnou překážku, hlásání jeho 

                                                           
250 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 719. 
251 Srov. PORSCH, Felix. Mnoho hlasů jedna víra, s 48. 
252 EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s. 94. 
253 EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s. 94. 
254 LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, s. 

85 
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království našlo odezvu i u nevěstek a hříšníka. Nemělo však žádný ohlas u bohatých ani 

u farizeů, jejichž „svatá“ pýcha nemohla přijmout poselství určené srdci dítěte.255 Stejnou 

myšlenku uvádí i Pavel: „Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh“ (1 Kor 1,27n). 

Aspekt pokorného postoje k životu připomíná i Boublík, když píše o vztahu mezi 

Božím královstvím a srdcem dítěte,  

„které se s pokorným úžasem a s radostí otvírá v každém okamžiku ke všemu, co přináší život a svět, a 

přijímá to jako nezasloužený dar. Znakem pokorného srdce není tedy tupá nebo otrocká podřízenost ani 

farizejská skromnost nebo mechanická poslušnost. Pokora se projevuje spíše jako radostný úžas, který 

se prožívá pouze ve chvílích, kdy si začínáme uvědomovat, že celý náš život je nezasloužený dar.“256 

Podle Harringtona zapadá otázka učedníků, týkající se velikosti v království Nebes, do 

judaismu 1. století. Ježíšova odpověď, že mají být jaké děti, zpochybňuje kulturní 

předpoklady vzhledem ke společenskému postavení. Dítě zde není ani tak symbolem 

bezhříšnosti či závislosti, ale spíše příkladem společenského „nikoho“. Dítě nemá žádné 

postavení a žádnou společenskou důležitost. Ježíš vyzývá své učedníky, aby nepřemýšleli 

z hlediska společenské hierarchie. „Poníženost“, kterou on doporučuje, zahrnuje 

odkládání takových úvah a ochotu stát se společenským „nikdo“.257 

Harrington uvádí, že úcta k dětem a jejich schopnosti symbolizovat náležitý přístup 

k Božímu království se zdají důležité vzhledem k nedávným odhalením zneužívání dětí 

ze strany katolického kléru.258 Ukazuje rovněž dvě protikladná hlediska naší perikopy: na 

jedné straně žádné náboženské povinnosti pro děti pod dvanáct let, na druhé straně tytéž 

děti, jimž se žehná a jež jsou dávány za příklad, jak přijímat Boží království.259 

Stein považuje za nejpravděpodobnější interpretaci, že máme přijmout Boží království 

takovým způsobem, jako děti přijímají věci,  tedy bez otázek, bez předpokladu vlastní 

důležitosti, v prosté poslušnosti, pokoře a důvěře, zkrátka jako dar.260 

Exegeté nejasnost překladu (dětem/takovým jako oni) obvykle doplňují poukazem na 

idealizovanou nevinnost, receptivnost, upřímnost, důvěru, jednoduchost, čistotu dětí. 

Ježíš však neklade důraz explicitně na žádnou z těchto charakteristik. Podle Dubovského 

má Ježíš naopak na mysli dětskou nedokonalost, bezvýznamnost, přehlédnutelnost. Tyto 

nedostatky vyvolávají pohrdání ze strany dospělých, jak to právě demonstrovali učedníci, 

kteří nechtěli dětem umožnit přístup k Ježíšově přítomnosti. Takovéto děti Ježíš 

představuje jako typ člověka, kterému patří Boží království. To je určené těm, kterým je 

typicky adresované pohrdání a nevole ze strany lidí. V této perspektivě Ježíš svým 

výrokem nechce zjevit obdivuhodné vlastnosti dětí (10,15), ale spíše Boží dispozici vůči 

dětem; Boží něžnost a přítomnost se obrací právě k těm, které lidi považují za nehodné 

pozornosti pro jejich bezvýznamnost.261 

Idea gratuitního charakteru Království obsažena i v apokryfech, např. v Tomášově 

evangeliu: Když Ježíš uviděl malé děti, které matky kojily, pověděl svým učedníkům: „Ty 

děti, co pijí mléko, jsou podobné těm, kteří vcházejí do království“ (log. 22). Dítě 

                                                           
255 Srov. BOUBLÍK, Vladimír. Boží lid, s. 105. 
256 BOUBLÍK, Vladimír. Setkání s Ježíšem. Svitavy: Trinitas, 2002, s. 266. 
257 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše, s. 294. 
258 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše, s. 305. 
259 Srov. HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše, s. 305. 
260 Srov. STEIN, Robert H. Mark, s. 463. 
261 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 592. 
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představuje typ člověka, kterému patří Boží království právě pro jeho závislost. Je 

odkázané na péči a ochranu svojí matky. Podobenství v Tomášově evangeliu vede 

posluchače k této závislosti na Bohu.262 

Jestliže Boží království patří takovým, jako děti, potom ho člověk musí přijmout jako 

dítě, pokud chce vejít. Paralela mezi těmito dvěma verši je vytvořená výrazem takovýmto, 

kterému odpovídá konstrukce jako dítě. Ježíš stanovuje podmínku pro vstup do království 

Božího: člověk musí království přijmout jako dítě. Způsob, jakým má být Boží království 

přijaté, popisuje výraz ὡς παιδίον. Člověk musí přijmout přesvědčení vlastní malosti a 

nedůležitosti. Musí se připodobnit dítěti, které jiní pokládají za nepatrné a bezvýznamné, 

a přece se stává vzorem pro Ježíšovo učení.263 

Beda Ctihodný vysvětluje slova „jako dítě“: Ježíš chce, abychom přijali Boží 

království jako dítě, které nevytrvá v hněvu, nepamatuje si, že ho někdo urazil, netouží po 

pěkné ženě, nemyslí na jednu věc a mluví o druhé. Tak podobně i učedníci, když 

nebudou mít podobnou nevinnost a čistotu duše, nevejdou do nebeského království. Dále 

Beda předkládá i jinou interpretaci. Přikazuje se nám přijmout Boží království, tedy učení 

evangelia, jako bychom byly děti, neboť jako dítě, když se učí, neodporuje svému učiteli, 

ani nevymýšlí argumenty a učení proti němu, s důvěrou přijímá to, co se učí, s bázní 

poslouchá a je klidné. Tak se máme chovat i my, poslouchat Pánovo slovo 

s jednoduchostí a bez odporu. (Beda Ctihodný, In Marci evangelium expositio 3,10,15: 

CCL 120, 559)264. 

Je třeba správně chápat: „abychom mohli vstoupit do Božího království, nemáme být 

dětinští, ale podobat se dětem – přijímat Krista s pokornou a milující důvěrou. Děti 

(podobně jako ženy) neměly v tehdejší židovské společnosti žádné postavení, ale Ježíš je 

přijímá a cení si jich“.265 Tuto pokornou důvěru a odevzdanost do mateřské Hospodinovy 

náruče výstižně a s básnickou noblesou vystihuje žalmista obrazem odkojeného dítěte: 

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. 

Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, 

nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. 

Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i na věky. (Ž 131) 

Špidlík připomíná, že zatímco být dítětem je přirozená věc, být „jako dítě“ je úsilí a 

cíl, kterého se dosáhne až na konec a doporučuje uvědomit si, jaké jsou typické vlastnosti 

dítěte, které nám mohou sloužit za vzor: „Na prvním místě si je dítě vědomo, že musí růst 

(…) Něco podobného se má projevit i v životě duchovním.“266 Proto cituje sv. Bernarda, 

že v duchovním životě se mladí stávají starci a starci mladými. 

 
16Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim. 

Ježíš se dětí nedotýká bezvýznamně, nahodile, letmo: Ježíš děti objímal. Tak, jako v  

9,36; vzal dítě do svých rukou a objal jej. Objetí je veřejnou demonstrací přijetí dítěte, 

jeho hodnoty v Božím království. Obejmout nemluvně znamená vzít jej do náručí.  

                                                           
262 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 593. 
263 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 594. 
264 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 594. 
265 MATULÍK, Rostislav – DUS, Jan (překl.) Průvodce biblí. Praha: ČBS, 2004, s. 586. 
266 ŠPIDLÍK, Tomáš. Živé slovo. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1997, s. 242. 
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Marek uvádí řadu příkladů, kdy Ježíš vkládá ruce na lidi (2,10; 7,33; 8,22-25; 9,27) za 

účelem uzdravení. V  10,16 se však spíše jedná o požehnání než o uzdravení. Nicméně 

základem myšlenky o Božská síle vycházející z Ježíše (ať již uzdravující či žehnající) je 

zásadní přijetí: Ježíš lidi nerozděluje do kategorií, akceptuje všechny: sociálně 

znevýhodněné, žebráky, mrzáky, ženy a v uvedeném textu i malé děti. Vkládání rukou 

má svým významem blízko k požehnání, často bývá názorným vyjádřením přenesení 

moci. Také zprostředkování Ducha při křtu se děje skrze vkládání rukou.267 

Objímal je. Ježíšova slova provázejí jeho gesta. Jeho gesta objetí a požehnání jsou 

manifestací Boží něžnosti a přítomnosti u dětí, ale mohou vyjadřovat i napodobení formy 

adopce.268 Dubovský připomíná, že 16. verš je aplikovaný v článku Vyznání víry 

s názvem Věřím v Ducha Svatého269, neboť mezi symboly Ducha svatého patří symbol 

ruky. Rukama Ježíš uzdravuje a žehná děti. Znakem žehnání jsou ruce jako symboly, 

skrze které Církev svolává požehnání na věřící lid.270 

Podle Marcuse je pravděpodobně významnější pozadí rodičovského požehnání dětí, 

které je ve Starém zákoně časté (Gn 9.26–27; 27.1–40; 28.1–4 atd.) a dosvědčeno 

v intertestamentárním judaismu (Sir 3,9). Nejdůležitější příklad této praxe, ohledně staré 

historie tradice, je Jákobovo požehnání Josefovým synům, Efraimovi a Manasemu, v Gn 

48. Toto požehnání zahrnuje objetí (48,10) a vložení rukou (48,14), což je totéž, jako 

v závěru naší pasáže (10,16). Spojení mezi starozákonním modelem a ranou křesťanskou 

praxí ohledně vkládání rukou bylo zmíněno už Tertuliánem, který tuto praxi odvozuje ze 

„starého svátostného ritu, v němž Jákob požehnal své vnuky“271.  

Marcus vidí v teorii, že židovský rituál rodičovského požehnání stojí v pozadí naší 

perikopy, stejný základní problém jako v teorii o pozadí křtu nemluvňat: není přímé 

svědectví z prvního století o takovém rituálu.272  

 

5.3. Souvislost perikopy s následujícím kontextem 

Marek, stejně jako oba další synoptici, bezprostředně navazuje příběhem o bohatém 

mladíkovi, který po Ježíšovi žádá odpověď ohledně podmínek získání věčného života. 

Jejím smyslem je poukázat na problém vztahu k majetku, jakožto časté překážky 

v otevření se pro přijetí Božího království. 

Obě události (10,13–16 a 10,17–22), byť se pravděpodobně původně jedná o dvě 

rozdílné epizody, dodatečně připojené evangelistovou redakcí sobě, spojuje téma vstupu 

do Božího království. Děti mají zcela bezpodmínečně možnost přijít do Božího 

království, zatímco svět o jejich možnostech pochybuje. Kontrast je enormní: děti s jejich 

nejistou budoucností (tehdejší kojenecká úmrtnost byla vysoká), děti, které v pozdní 

antice nejsou nijak zvláště ceněny, vstoupí snadno do Božího království, a jsou dokonce 

dávány dospělým za příklad k následování. Naopak jmění – navzdory všeobecně 

rozšířenému povědomí, že bohatství a majetek je znamením Božího požehnání – pokládá 

                                                           
267 Srov. Nový Zákon s výkladovými poznámkami. Praha: ČBS, 1991, s. 494. 
268 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 594. 
269 Srov. KKC 699. 
270 Srov. DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 597. 
271 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 717. 
272 Srov. MARCUS, Joel. Mark 8 – 16, , s. 717. 
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Ježíš za překážku vstupu do Božího království, proto se učedníci mají mít před tím na 

pozoru.273 

Na scéně se objevuje nová postava. Akce nejmenovaného muže je definovaná slovesy 

„přiběhl“ a „klekl“, které jsou známkou upřímného nadšení274. Jeho otázka „Co musím 

dělat“ zde ostře kontrastuje s Ježíšovými slovy v předchozí pasáži o přijetí Božího 

království. Dotyčný svými slovy dokazuje, že Mojžíšův Zákon zná a poctivě dodržuje. 

Opět kontrast k dětem, nemluvňatům, které přikázání Zákona neznají a do 12 let ani 

dodržovat nemusí.  

Jakoby záměrem autora bylo právě zdůraznění tohoto kontrastu: pasivně přinášení 

kojenci, bez vlastního přičinění, bez vlastní vůle, dokonce bez vlastního vědomí, jsou 

přinášeni do Ježíšovy blízkosti, do Boží náruče – a on je dává za vzor; a v protikladu 

mladý muž, svéprávný, movitý, zabezpečený, společensky dobře situovaný, sám přichází 

za Ježíšem, sám navazuje rozhovor, snad s úmyslem ukázat před ostatními svoji 

domnělou dokonalost: hleďte, to všechno činím. A zatímco těch malých, nevědomých, 

bezvýznamných, chudých a nesvéprávných, se Ježíš dotýkal, žehnal jim a dokonce je 

objímal, suverénní boháč nakonec ze setkání s Ježíšem odchází skleslý a neuspokojený. 

Evans připomíná, že paradoxně minimum síly, moci, blahobytu a vlivu dává větší 

naději pro vstup do Božího království, než plná míra těchto věcí, jak to ukazují i děti 

v blízkosti Ježíše. Nejen že ztělesňují tento postoj, ale jsou dokonce dávány za vzor pro 

následovníky. Kdo chce vejít do Božího království, musí jej přijmout jako děti, bez 

vypočítavosti a bez zajištění.275 „Ježíš ve své odpovědi nejprve vylučuje, že by spása byla 

výsledkem lidské aktivity. Být spasen je nemožné pro lidi.“276 Ježíš tak ukazuje, že spása 

zůstává záležitostí Boha a jeho milosti. 

Marek tak excelentní narativní gradací po sobě následujících příběhů zdůrazňuje 

ústřední myšlenku Ježíšova učení: Boží království, spásu, může člověk obdržet pouze 

jako nezasloužený dar Boží. Jakýkoliv pocit nároku, vlastních zásluh či uspokojení 

z mravného života a plnění předpisů člověka od Boha a jeho království spíše vzdalují. 

                                                           
273 Srov. EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s. 103. 
274 Srov. MOLONEY, Francis J. The Gospel of Mark, s. 198. 
275 Srov. EVANS, Craig A. Mark 8:27 – 16:20, s. 103. 
276 DUBOVSKÝ, Peter (ed.). Marek, s. 604. 

 



63 

 

Závěr  

 

V úvodu jsme si vytkli za cíl odkrýt poselství zvolené perikopy a pochopit smysl Ježíšova 

výroku i gesta. Když jsme zmapovali strukturu i autorský záměr Markova evangelia, 

prostřednictvím textuálního i kontexuálního rozboru nahlédli text v jeho původním 

významu a optikou exegetických komentářů nahlédli různé přístupy k jeho interpretaci, 

můžeme se nyní pokusit o formulování výsledku dosavadní práce. 

Markův Ježíš nevyzvedává jakoukoliv dětskou vlastnost. V kontrapunktu k příběhu o 

bohatém muži Marek jako brilantní stylista ukazuje na jeden zásadní atribut dítěte. 

Vlastnost, která není ani tak postižitelná exaktním vědeckým přístupem, jako spíše 

literárním zpracováním – podobně jako v evangeliích je zásadní poselství oděno do 

formy podobenství a vyprávění. 

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Co tak úžasného vidí 

Ježíš na dítěti, když z něj činí vzor pro přijetí Království? Četné dětské projevy bychom 

spíše s Pavlovými slovy „nebuďte jako děti“ za vzor následování nepovažovali: hloupost, 

naivita, bojácnost, nesamostatnost, nešikovnost, nespolehlivost. 

Na druhou stranu vidíme řadu vlastností, které u dětí považujeme za inspirující: umění 

žasnout, smát se, hrát si, rozvíjet fantazii, žít přítomností, radovat se, prožívat 

dobrodružství, snaha poznávat, učit se, schopnost růst. Kterou z nich měl Ježíš na mysli?  

Dítě je plně závislé, bez mateřské péče by kojenec nepřežil. Vše dostává jako dar: 

mateřské mléko, rodičovskou ochranu, něhu i lásku. Život dítěte je nezaslouženým 

darem. Dítě nepodává výkon. Rodiče vyvíjejí aktivitu, dítě reaguje. Rodiče dávají, dítě 

přijímá. Dítě žije z obdarování. Kdo nepřijme Království tak, jako vše potřebné přijímá 

dítě… S mistrovskou stylistikou sděluje Marek čtenáři: Boží království, spása, je dar. Lze 

ji obdržet pouze jako nezasloužený dar, dobrovolný dar Stvořitele tvoru, milost Boha 

vůči člověku. 

Kantovskou otázku sebevědomého muže „Co mám dělat?“ zodpovídá Ježíš šokujícím 

způsobem: Nic! U lidí je to nemožné. Ty pro svou spásu nemůžeš udělat nic. Nemluvňata, 

která nekladou otázky, dává za vzor: takto přijmi Boží království. Nech se vzít do Boží 

náruče, nech se obejmout. Nech mne, abych tě spasil. 

Nepodobáme se onomu dokonalému muži, který Ježíšovi říká: „To všecko jsem 

dodržoval od svého mládí“? Zabydleni v našich jistotách a zásluhách, úzkoprse 

dodržující předpisy, spoléhající na vlastní výkon, ustrnulí v pohanském pojetí víry, 

usilujeme naklonit si nebesa vlastní aktivitou, zbožností si zasloužit spásu. Naše 

samospasitelná aktivita nám dodává iluzorní naději, že spravedlivý Soudce ocení naši 

agilnost; leč spíše nás staví do jedné řady s oním vzorným Izraelitou, který „svěsil hlavu 

a smuten odešel“.  

Proti této pohanské pýše člověka, sisyfovsky pracujícího na své spáse, pronáší Ježíš 

hojivá slova: Kdo nepřijme království Boží jako dítě… Důrazné memento dobyvatelům 

Království, každému, kdo spásu vnímá jako medaili „Za zásluhy“, pochvalu za dobré 

chování, diplom za vzorné plnění pracovních povinností, vyznamenání za splnění 

bojového úkolu. 
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Není onen bohatý muž ztělesněním našeho postoje před Bohem: s bohatstvím zásluh a 

zbožnosti, dokonale plnící přikázání se ostentativně – a s předpokladem zadostiučinění – 

ptáme po věčné odměně: „To všechno plním od mládí, co bys chtěl víc, Bože?“ 

Nepodobáme se celníkovi – z příběhu, který v Lukášově verzi bezprostředně předchází 

epizodě Ježíše s dětmi – v jehož samolibém „postím se a odvádím desátky“ rezonuje 

nárokování si Boží přízně? Nepřišel do chrámu nechat se Bohem obdarovat; přinesl 

Hospodinu výkaz svých zásluh.  

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Poselství je zřejmé: 

Nebojujte! Nepodnikejte křížové výpravy na dobytí království Božího! Nemůžete si jej 

zasloužit, vydělat, vlichotit se mu zbožností, zalíbit mravností, zavázat si jej dokonalostí. 

Toto tragikomické úsilí vyjadřuje pohanskou nedůvěru vůči Bohu: spoléháme raději na 

vlastní síly, než být odkázáni na něčí milost. Což spása není čirou milostí? 

Pohanstvím označujeme náboženství, v nichž si člověk svou činností – rituály, 

oběťmi, modlitbami, etickou praxí – snaží usmířit božstvo, získat jeho přízeň a využít ji 

ve svůj lidský prospěch. Jedná se o snahu manipulovat antropomorfně chápaným bohem 

k svému užitku. Člověk vyvíjí aktivitu a očekává reakci božstva. 

V protikladu k tomu je podstatou křesťanství primární akce Boha – stvořitelská i  

spasitelná – a následná reakce člověka na Jeho gratuitní a láskyplné sebedarování. Bůh 

vyvíjí aktivitu a člověk odpovídá; Bůh daruje, člověk přijímá. Bůh usiluje o přízeň 

člověka: daruje mu spásu, Boží království; a člověk může svobodně přijmout.  

Pohanství považuje morálku a náboženský život za příčinu náklonnosti bohů 

k člověku. Křesťan žije ve vědomí pravého opaku: jeho život z víry je důsledkem 

příklonu Všemohoucího k člověku. Lokajská snaha zalíbit se úslužností a plněním 

povinností je radikálně odlišná od postoje dědice, kterému Otec laskavě říká: Dítě, 

všechno mé je i tvé. 

Nejeví se pak četné příručky zbožného života jako zaručené manuály dosažení spásy? 

Není část náboženské literatury, leckteré homilie či katecheze spíše návodem, jak si 

spolehlivě zasloužit spásu? Jak správě žít, správně katolicky věřit, jak správně katolickou 

víru praktikovat, jak správně milovat Boha a bližního, jak správně dodržovat přikázání, 

jak se správně modlit, jak se správně postit, jak správně pěstovat ctnosti, jak správně číst 

Písmo? Jak si tím jedině správným způsobem zajistit Boží přízeň, místenku v Božím 

království? 

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Není Ježíšův výrok o 

přijetí Království s prostotou, pokorou a vděčností dítěte hozenou rukavicí právě onomu 

pohanskému modelu křesťanství, usilujícímu o to nějak pohnout Bohem ve svůj 

prospěch, zajistit si protekci u posledního soudu? Oné mentalitě, předpokládající, že 

mravností zasloužená, vymodlená či jiným lidským výkonem dosažená spása je člověka 

důstojnější a spravedlivější, než „pouhé“ přijetí věčné blaženosti jako nepodmíněného, 

nezištného daru? Mentalitě, která výkon člověka považuje za vznešenější motiv než 

svobodné Boží obdarování? Neoznačuje tuto mentalitu výraz pýcha? A není právě proto 

pýcha považována za jednu z největších překážek přijetí Božího království? Pýcha 

vnímaná jako domýšlivé spoléhání na svou schopnost „spasit se“; pýcha pojímaná jako 

právo na spásu. 
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Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Není právě toto 

velepísní pokory, magnou chartou Božího obdarování člověka, biblickým refrénem o 

Božím Dárci, Daru a obdarovaném člověku? 

Dítě přijímá život darem, bez sebemenší zásluhy. My přijímáme věčný život darem, 

bez sebemenší zásluhy. Jen ho máme přijmout, Bůh nám jej nemůže vnutit. Dítě si vztah 

ke světu, svůj vztah bazální důvěry, řečeno s Eriksonem, vytváří právě na základě toho, 

že dostává, že dostává zdarma, dostává z lásky. Jeho zdravě utvářené sebe-vědomí a 

vědomí světa roste s tím, jak dostává, jak se učí přijímat. Všechno důležité v dětském 

světě je darem. 

Ježíš nám říká: mějte důvěru, že obdržíte Boží království. Mějte důvěru dítěte, že 

obdržené darem je lepší než to, co si sami můžete zajistit. Víra, důvěra, pokora, vděčnost: 

jsou různé pojmy pro spolehnutí se na Boha, že jím darovaná spása je nesrovnatelná 

s naší upocenou sebespasitelnou lopotou. Křesťanská víra v Boha je synonymem pro 

vděčnost: za to, že jsem byl stvořen, vděčnost za mé vykoupení, vděčnost Bohu za dar 

spásy. Je protikladem namyšleného sebeuspokojení z iluze zasloužené spásy.  

Důstojnost ikony Boží tkví v jeho svobodě, schopnosti milovat, nesmrtelnosti duše 

otevřené k transcendenci: všechny tyto atributy jsou člověku darovány Stvořitelem. Není 

tedy přirozené, že i život v Království je Božím darem, nikoliv výdobytkem člověka? 

Smrt člověka označuje křesťanská tradice jako spočinutí v Boží náruči. Zatímco 

člověk chce často jen dotek Boží, Bůh dělá mnohem více – bere člověka do své náruče, 

do svého království. Zdarma, bez zásluh. Jen ze své vůle, z lásky. 

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Nejde o 

morální konverzi či zbožnější život. Jde o celkovou změnu smýšlení: Boží království – 

chápáno prézentně i eschatologicky – je darem, nikoliv zásluhou. Zmíněné úvahy 

samozřejmě neospravedlňují rezignaci na dobrý život, skutky lásky, mravnost. Všechny 

tyto lidské projevy však plynou z vědomí darovanosti spásy, jsou důsledkem, nikoliv 

příčinou přiblížení se Božího království. 

Konstatovali jsme, že Marek pravděpodobně komponoval své evangelium v prostředí, 

kde pronásledování křesťanů vedlo k častému selhání věřících. Není to dobrou zprávou i 

pro nás, že žádné naše selhání a poklesnutí není natolik fatální, abychom nemohli obdržet 

spásu, Boží království darem, tak jako děti? Není Markův odstup vůči judaismu a 

Mojžíšskému zákonu připomínkou, že Boží království není kompenzací zachovávání 

přikázání, ale svobodným darem Božím? 

Zatímco nemluvně ztělesňuje závislost a nesamostatnost, jsou majetek a postavení 

v související perikopě symboly lidského pocitu zajištěnosti, sebe-zabezpečení. Jejich 

riziko spočívá v tom, že uzavírají člověka do iluze soběstačnosti, činí ho neschopným 

nechat se obdarovat. „Nikdo mi nic zadarmo nedal, nikomu nic nedlužím, všechno si 

zajistím sám“ je mottem bohatého. Nedovede se nechat obdarovat. Proto hladové nasytil 

dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou: Bůh dává každému, ne každý umí 

přijímat. Pyšní, preferující vydobytou spásu, odcházejí s prázdnou: nedovedou přijmout 

Království darem, neboť jim chybí pokorné srdce dítěte. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČBS Česká biblická společnost 

ČEP Český ekumenický překlad (1985) 

DH Dignitatis humanae. Deklarace o náboženské svobodě (2. vatikánský koncil) 

KNA Karmelitánské nakladatelství 

LG Lumen gentium. Věroučná konstituce o církvi (2. vatikánský koncil) 

NA27 Nestle-Aland Greek New Testament, 27. vyd. 

KKC Katechismus katolické církve 

PBK Papežská biblická komise 

VBC Výklad bible v církvi (1998) 

 

Zkratky biblických knih jsou uváděny podle katolického liturgického překladu. 
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Příloha 

 

Ježíš a děti (Mk 10,13-16) – české překladové varianty 
 

 

Český ekumenický překlad  
Ježíš a děti 

13  Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. 

14  Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte 

jim, neboť takovým patří království Boží. 

15  Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." 

16  Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 

(Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Podle ekumenického vydání z roku 1985. Druhé katolické 

vydání. Praha: Zvon, 1991) 

 

Jeruzalémská bible 
Ježíš a děti 

13  Přinášeli mu děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. 

14  Když to Ježíš viděl, rozhněval se a řekl jim: "Nechte děti, ať ke mně přicházejí; 

nebraňte jim, neboť takovým, jako jsou ony, patří Boží království. 

15  Vpravdě vám říkám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, nevstoupí do něho." 

16  Potom je bral do náruče, vkládal na ně ruce a žehnal jim. 

(Jeruzalémská bible. Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2009) 

 

Slovo na cestu  
Ježíš žehná malým dětem 

13 Lidé nosili k Ježíšovi děti, aby jim žehnal. Učedníci jim domlouvali, aby ho 

neobtěžovali. 

14 Když to Ježíš slyšel, zlobil se: „Neodhánějte ty děti a nebraňte jim, když chtějí ke 

mně. I jim přece patří Boží království. 

15 A říkám vám, že kdo nepřijde k Bohu s dětskou prostotou, nestane se občanem 

tohoto království.“ 

16 Bral děti do náruče, hladil je a žehnal jim. 

(Slovo na cestu. Moderní překlad Nového zákona pro 3. tisíciletí. Praha: Luxpress, 2000) 

 

Český studijní překlad 
Ježíš a děti 

13 A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je (ty přinášející) však pokárali. 

14 Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte 

jim, neboť takových je Boží království. 

15 Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí.“ 

16 A bral je do náručí, vkládal na ruce a žehnal jim. 

(Český studijní překlad. Praha: Nakladatelství KMS, 2009) 



72 

 

 

Bible 21  
Kdo vejde do Království 

13 Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali.  

14 Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně a 

nebraňte jim – vždyť právě takovým patří Boží království!  

15 Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj 

nevejde.“  

16 Potom je bral do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim. 

(http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=marek#10) 

 

Liturgický překlad (Škrabal-Petrů-Bogner) Český katolický překlad 
Manželství; Děti u Ježíše 

13  Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to (matkám) zakazovali. 

14  Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, 

nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 

15  Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho 

nevejde." 

16  Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. 

(Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové 

vulgátě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006) 

 

Nový zákon (překlad Ondřej M. Petrů) 

13 Přinášeli mu děti, aby se jich dotkl, učedníci se však na ty lidi rozkřikli. 

14 Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, 

nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 

15 Skutečně, říkám vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho 

nevejde.“ 

16 Bral si je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim. 

(Nový zákon. Z původního řeckého znění přeložil a vysvětlivkami opatřil Dr. Ondřej M. Petrů, OP. Řím: 

Křesťanská akademie, 1976) 

 

Hejčl - Col 
Ježíš – přítel dítek.  

13 I přiváděli mu dítky, aby se jich dotkl. Učedníci však domlouvali těm, [kteří je k 

němu nesli].  

14 Ale Ježíš vida je, zamrzel se nad tím a řekl jim: „Nechte dítky přijíti ke mně a 

nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží!  

15 Vpravdě pravím vám: Kdo nepřijme království Boží jako dítko, nevejde do něho.“  

16 I bral je na lokty, vkládal na ně ruce a žehnal jim. 

(Nový zákon v překladu Hejčlově k tisku upravil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil dr. Rudolf Col. 

Olomouc: Velehrad, 1947) http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Novy_Zakon-

Rudolf_Col.pdf 

 

 

http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=marek#10
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Novy_Zakon-Rudolf_Col.pdf
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Novy_Zakon-Rudolf_Col.pdf
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Bible česká. Sýkora (překl), Podlaha (redig)  
Pán Ježíš žehná dítkám 

13 I podávali mu dítky, aby se jich dotkl; učeníci však domlouvali těm, kteří je k němu 

brali. 

14 Ale Ježíš vida je, zamrzel se nad tím a řekl jim: „Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte 

jim, neboť takových jest království Boží. 

15 Vpravdě pravím vám: Kdo nepřijme království Božího jako dítko, nevejde do něho.“ 

16 A objav je vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 

(Bible česká. Díl druhý: Knihy Nového zákona. Podle vulgáty se stálým zřetelem na text původní (řecký) 

přeložil Jan Lad. Sýkora. Redigoval Antonín Podlaha. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1922) 

 

Bible kralická  
Dítek ode Pána přijímání 

13 Tehdy přinášeli k němu dítky, aby se jich dotýkal. Ale učedlníci přimlouvali těm, 

kteříž je nesli. 

14 To viděv Ježíš, nelibě to nesl a řekl jim: „Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, 

nebo takových jest království Boží. 

15 Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království Božího jako dítě, nikoliť do 

něho nevejde. 

16 A bera je na lokty své a vzkládaje na ně ruce, požehnání jim dával. 

(Bible svatá. Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Praha: Levné knihy, 2009) 

 

 

 


