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Anotácia
Diplomová práca „Ježišova požiadavka chudoby. Perikopa o bohatom mládencovi.“ sa zaoberá
osobou Ježiša Nazaretského, jeho vzťahom k fenoménu chudoby a rozborom textov o Jeho
stretnutí s bohatým mládencom. Táto štúdia taktiež poukazuje na žáner podobenstva, s ktorým má
príbeh o bohatom mládencovi niekoľko spoločných charakteristík. Cieľom práce je prísť na tieto
spoločné charakteristiky, nastoliť profil osoby Ježiša Nazaretského v Markovom evanjeliu, ktoré je
považované za prvé synoptické evanjelium, ďalej zistiť aký bol skutočný zámer Ježiša pri Jeho
kladení požiadavku a nároku na mladíka a akú aplikáciu je možné z tohto príbehu vyvodiť v dnešnej
dobe. Prvá kapitola sa podrobnejšie venuje historickému Ježišovi v podaní Markovho evanjelia.
Ďalej sa venuje vzťahu historického Ježiša a Marka v podaní súčasného bádania. Autor sa v prvej
kapitole pokúša historicko-kritickou metódou rozoberať Markovo evanjelium a pôsobenie Ježiša v
ňom. V druhej kapitole sa autor detailnejšie venuje žánru s názvom podobenstvo a pokúša sa
nastoliť možnosti jeho výkladu. Postupne sú vysvetľované body, ako k výkladu podobenstva
pristupovať a na záver druhej kapitoly sa pozornosť sústredí na históriu výskumu podobenstiev a
bádania po historickom Ježišovi. V tretej kapitole sa rozoberá na niekoľkých novozákonných
ukážkach vzťah Ježiša k chudobe. Štvrtá kapitola je venovaná exegéze a komparatívnemu rozboru
perikop u synoptických evanjelistov, ktorí pojednávajú o Ježišovom stretnutí s bohatým
mládencom. Každá perikopa je najprv preložená z pôvodného znenia a následne je komentovaná a
vykladaná. Postupne je vyložený a okomentovaný Matúš, Marek a Lukáš. Nasleduje záver exegézy a
celej práce.

Annotation
Master thesis „Jesus' Requirement of Poverty. Pericope of a Rich Man“ deals with the person of
Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about
His encounter with a rich young man. This study also points to a genre of parable, with which the
story of a young man has several common characteristics. The aim of the work is to come to these
common characteristics, to raise the profile of the person of Jesus of Nazareth in Mark's Gospel,
which is considered for the first synoptic gospel, further to find out what Jesus' real purpose was
in requiring and claiming to a young man and which application can be derived from this story to
the nowadays. The first chapter deals in detail with the historical Jesus in Mark's Gospel. Also
deals with the relationship between the historical Jesus and Mark in contemporary research. In
the first chapter, the author attempts to examine Mark's gospel and the action of Jesus using the
historical-critical method. In the second chapter, the author deals in more detail with the genre

called "parable" and tries to set out the possibilities of its interpretation. Gradually, points are
explained how to approach the parable, and at the conclusion of the second chapter, attention is
focused on the history of parallelism research and historical research of Jesus. In the third chapter,
the author examines the relationship of Jesus to poverty on several New Testament
demonstrations. The fourth chapter is devoted to the exegesis and comparative analysis of the
pericope in synoptic evangelists who are discussing the Jesus meeting with the rich young man.
Each pericope is translated from the original text and then is commented and interpreted.
Gradually are explained and commented Matthew, Mark and Luke. The conclusion of the exegesis
and the whole work follows.
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Skratky biblických kníh sú použité podľa Českého ekumenického prekladu.

Úvod
Tému o Ježišovom pohľade na chudobu a o jeho stretnutí s bohatým mládencom som si
vybral na základe dlhodobého premýšľania a zvažovania, čo si s takou tematikou môže
počať človek v dnešnej dobe.
Čo Ježiš myslel tým, že sa má mladík vzdať majetku? Čo znamená, že len chudobný môže
nasledovať Ježiša a čo si má človek predstaviť pod takým nárokom? Znamená
nasledovanie Ježiša život bez pozemských istôt? A prečo takú podmienku chcel práve od
tohto človeka? Na zodpovedanie týchto a mnohých ďalších súvisiacich otázok je v prvom
rade potrebné čerpať zo širšieho kontextu. Je nutné sa podrobnejšie pozrieť na Markovo
evanjelium, ktoré je považované za prvotné synoptické evanjelium. Ako sa na toto
evanjelium pozerali bádatelia skrz storočia? Vnímali ho ako vierohodný a autentický zdroj
informácii o Ježišovi z Nazareta, alebo ho videli skôr ako zbierku textov, ktoré sa časom
obmieňali, upravovali a formovali? Sú Ježišove slová skutočne autentické? Dá sa na ne
spoľahnúť? Do akej miery sa nechali inšpirovať ostatní synoptici Markovým evanjeliom?
Sú špecifiká jednotlivých evanjelistov natoľko zásadné, že každé ich jednotlivé uchopenie
príbehu určuje osobitný a jedinečný pohľad na Ježišovo stretnutie s mladíkom?
Nasledovná práca si kladie niekoľko cieľov. Bude poukazovať na vzťah Markovho
evanjelia s historickým Ježišom. Kladie si otázky, akým spôsobom a akými rôznymi
formami bol Ježiš v priebehu dejín bádania rekonštruovaný. Dôležitou otázkou bude, aké
spoločné vlastnosti má príbeh o bohatom mládencovi s Ježišovými podobenstvami, ktoré
tak často šíril vo svojom okolí. Na aké ľudské vlastnosti kládol dôraz a o čo mu vlastne išlo,
keď sa s mladíkom stretol. Nasledovná práca sa bude snažiť komparatívnou a historickokritickou metódou odpovedať na tieto a mnohé ďalšie otázky, ktoré človeku prirodzene
vyvstávajú pri štúdiu daných textov a tém.
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1.

Historický Ježiš v Markovom evanjeliu1

Samotné evanjelium, rovnako ako ostatné evanjeliá, je anonymné. Pohodlnejšie
samozrejme je, keď je označované, ako „Markovo evanjelium“. Obsah Markovho evanjelia
je bohatý na obrovské množstvo tradícií, ktoré máme zaznamenané o Ježišovej službe.
Okrem toho poskytuje základnú chronológiu a veľkú časť konkrétneho obsahu pre
evanjelium Matúša a Lukáša, ktorí sa Markom vo veľkom inšpirovali. Tieto evanjeliá
obsahujú učenia z Q, hypotetického zdroja obsahujúceho materiály ktoré sú v Matúšovi aj
v Lukášovi, ale sú neprítomné u Marka. Taktiež obsahujú špecifické učenia Mt a Lk, ktoré
sú výhradne len u Matúša a Lukáša. Je ale potrebné zopakovať a zdôrazniť, že základný
rámec a portrét Ježiša u Matúša a Lukáša pochádza z evanjelia podľa Marka.

1.1

Markovo evanjelium v priebehu storočí

Za posledných sto päťdesiat rokov bolo evanjelium Marka významným zdrojom pre
učencov, ktorí rekonštruovali Ježišov život. Evanjelium obsahuje mnoho informácií
o Ježišovi počnúc Jeho pokrstením ktoré vykonal Ján, ďalej obsahuje vášnivo popísané
záznamy o Ježišovej verejnej službe a dostáva sa až k prázdnej hrobke. Epizódy Ježišovej
verejnej služby sú organizované geograficky:
1. Galilea (Mk 1,14 – 8,21)
2. Cesta zo severu Galiley na juh do Jeruzalemu (Mk 8,22 – 10,52)
3. Jeruzalem (Mk 11,1 – 13,37)
4. Prísľub návratu do Galiley (Mk 14,28; 16,7)
V tomto geografickom rámci sú epizódy zoskupené podľa všeobecného obsahu. Sekcia
„Galilea“ zdôrazňuje ohlasovanie Ježiša a prijatie Božieho kráľovstva. Zobrazuje Ježiša,
ktorý volá učeníkov, uzdravuje a vykonáva exorcizmus. Rozpráva o Ježišovom učení,
stravovaní, vrátane sporov o uzdravenie, či jedení a kŕmení tisícov na púšti. V tejto časti
sú viditeľné dve hlavné reakcie na Ježišove správanie. Jedna reakcia je pozitívna, kedy
Ježišovo okolie vrátane Jeho učeníkov priaznivo reaguje na to, čo sa k nemu od Ježiša

1

Podľa HOLM N, T., PORTER, S. E. Handbook for the study of the historical Jesus. Boston: Brill, 2011. ISBN
978-90-04-16372-0. Str. 1821 – 1840.
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dostane. Davy Ho s nadšením nasledujú a poslúchajú Jeho rady. Druhá reakcia je
negatívna, kedy Ježiša od začiatku odmietajú náboženské a politické orgány.
Stredná časť Ježišovej cesty sa sústredí na proroctvá o Jeho príchode, smrti
a zmŕtvychvstaní. Taktiež hlása myšlienky o učeníctve a tzv. Novej komunite. Ježišova
služba v Jeruzaleme predstavuje taktiež Jeho provokatívne správanie sa v Chráme a
mnoho sporov so židovskými skupinami ohľadne židovských porozumení. Nakoniec Ježiš
predpovedá budúce udalosti po Jeho službe na Zemi.
Zásadná otázka pre rekonštrukciu Ježiša znie: „Aký je presný Markov portrét?“ alebo
„Môžeme dôverovať obrazu Marka?“ V devätnástom storočí sa evanjelium vymanilo
z jeho dlhého temného obdobia. Objavil sa nádherne naivný, farebný a dosť spoľahlivý
historický pohľad. Odvtedy učenci zaznamenali stabilitu akejsi „erózie viery“ v historickej
spoľahlivosti Marka. Historicko-kritické nástroje pôvodu, formy a redakčnej kritiky sa
zmenili na spoľahlivosť evanjelia. Nová literárna kritika, najmä naratív a kritická reakcia
čitateľa, ponúkali rozdielne a rovnako závažné výzvy.
Nedávny pokus zachrániť všeobecnú historickosť ústnej tradície zlyhal vo svojom
zámere. Preto sa tu naskytá ďalšia a znova dôležitá a aktuálna otázka: Je tu niečo pevné?
Je sa čomu diviť, že nedávno napr. Luke Timothy Johnson odmietol historického Ježiša ako
niekoho dôležitého pre vieru človeka v Boha.2
Hoci sa dosiahli určité uistenia a výsledky rôznych kritických prístupov, je čoraz jasnejšie,
že učenci sa nedokážu zhodnúť na viacerých prvkoch Markovho evanjelia. Na jeho
autorstve, pôvode, dátume, či účele, nehovoriac o jeho správnom výklade. Nepolapiteľný
nie je len Ježiš ako taký, ale aj samotné evanjelium, ktoré o ňom hovorí. Napriek
všetkému ostáva evanjelium hlavným a významným zdrojom informácií o Ježišovom
pozemskom živote. Pre rekonštrukciu Ježiša musíme použiť Markovo evanjelium a taktiež
musíme pracovať so všetkými kritickými nástrojmi, ktoré máme v dnešnej dobe
k dispozícii.
Označenie „Marek“ je s evanjeliom spojené už od druhého storočia. Je pravdepodobné,
že skladateľ evanjelia bol neznámy Marek. Také meno bolo v staroveku bežné. Marek bol
2

Pozri JOHNSON, L. T. A with the assistance of PENNER, T.C., The writings of the New Testament an
interpretation. Rev. ed. Minneapolis: Fortress Press, 2010. ISBN 0800696891.
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vzdelanec, ktorý písal pre anonymnú kresťanskú komunitu a bol to plnohodnotný autor
zjednoteného rozprávania o Ježišovi.
Papiáš, biskup druhého storočia z Malej Ázie nám poskytuje prvú referenciu o Markovi.
Podľa Eusebia, historika zo štvrtého storočia, Papiáš „zvykol hovoriť“. Marek bol
tlmočníkom Petra. Pána síce nevidel ani nepočul osobne, bol ale pod vplyvom Petra. Tak
mohol čerpať zo spomienok na Pánove slová a činy. To nás môže uistiť o jeho
autentickosti. Tradícia spájajúca Marka s apoštolom Petrom bola v staroveku dosť
rozšírená. Odvoláva sa na ňu Justin Martýr, Irenaeus, Klement z Alexandrie, Origen,
Tertullian a aj Jeroným.
Používanie Markovho evanjelia drasticky kleslo po druhom storočí. V druhom storočí
bolo okolo 1400 patristických citácií Marka. V treťom už len okolo 250. Napriek všetkému
bolo evanjelium dobre známe a rozšírené, takže získalo dostatok autority na to, aby bolo
zahrnuté medzi štyri evanjeliá. Veľkú priazeň si získalo u Ireneja, čo mu zabezpečilo
prežitie a začlenenie do Nového Zákona. Augustín z Hippa vyhlásil, že evanjeliá sú
navzájom v zhode a dá sa im dôverovať. Nehovorí nič o tom, že by bol Marek závislý na
Petrovi.

1.2

Zdrojová kritika

Vzostup osvietenstva s dôrazom na rozum a vedecké bádanie prinieslo radikálnu zmenu
pohľadu na evanjelium Marka. Prostredníctvom úsilia nemeckého bádania sa pôvodný
pohľad na Marka ako na niekoho po Matúšovi, zmenil na pohľad, že Marek je najstaršie
evanjelium. Začal byť považovaný ako zdroj informácií pre Lukáša a Matúša. V
sedemdesiatych rokoch 20. storočia publikoval J. J. Griesbach 3 prehľad z troch
synoptických evanjelií a navrhol na rozdiel od predchádzajúcej tradície, že je možné
vyťažiť z harmonizácie všetkých evanjelií. Ďalšie práce v Nemecku a Anglicku upevnili
vieru v to, že z Marka a Q vychádzali ostatní synoptici. Marek bol teda chápaný ako
najstarší svedok Ježišovho života a Matúš s Lukášom ako autori závislí od Marka. Priorita
Marka je solídnym úspechom zdrojovej kritiky, ktorá obstála aj v skúške času.

3

Pozri ORCHARD, B., LONGSTAFF. T. R. W. J.J. Griesbach, synoptic and text critical studies, 1776-1976. New
York: Cambridge University Press, 2005. Monograph series (Society for New Testament Studies), 34. ISBN
978-0521020558.
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Uznanie priority Marka presunulo evanjelium do centra etapy vyšetrovania historického
Ježiša. Mnoho biblických učencov objavilo u Marka prístup k dôveryhodnému
historickému portrétu Ježiša. Naivný živý štýl, nesmelá gréčtina a zrejmý realizmus boli
vnímané ako zásadné ukazovatele historickej spoľahlivosti evanjelia. B. F. Westcott
označil Markovo evanjelium ako „v podstate prepis Ježišovho života.“ Pre Paula Wernleho
bol Marek priamym prístupom k Petrovej teológii a tak vytvára dojem očitého svedka. Na
niekoľko desaťročí koncom devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia, si učenci
mysleli, že Marek nebol umelcom ani pôvodným teológom, ale že to bol skôr obyčajný
kronikár zaznamenávajúci historické udalosti. Tak vznikla tzv. „Markova hypotéza“. Marek
bol za všeobecne spoľahlivého sprievodcu udalostí a učenia, ktorý chronologicky
zaznamenával vývoj Ježišovej služby.
Prvé desaťročie dvadsiateho storočia prinieslo dve veľké výzvy. Prvou bola kniha The
Messianic Secret4, ktorej autorom bol William Wrede. V tomto diele bola spochybňovaná
teológia Marka a rovnako aj jeho historická spoľahlivosť. Druhou výzvou bola
rekonštrukcia historického Ježiša od Alberta Schweitzera v knihe The Quest of the
Historical Jesus5. V tomto prípade nebolo cieľom poškodiť historickú spoľahlivosť Marka,
ale objektivitu bádateľov, ktorí píšu životopisy Ježiša. Vyrábali totiž profily Ježiša na
základe ich vlastného presvedčenia. Schweitzer trval na tom, že je nutné interpretovať
Ježiša proti jeho vlastnej dobe a tak rekonštruoval Ježiša ako neúspešného
apokalyptického proroka.
Ak by sme to mali zhrnúť, uznanie subjektivity Marka a subjektivity bádateľov
rekonštruujúcich historického Ježiša nedokazuje priamy prístup k historickému Ježišovi.

1.3

Kritika formy

Po prvej svetovej vojne, nemeckí vedci Martin Dibelius a Rudolf Bultmann študovali
ústny prenos synoptického materiálu medzi dobou Ježiša a dobou písania Marka. Tvrdili,
že jednotlivé epizódy fungovali nezávisle od seba až do ich kompilácie v Q. Výsledky
formálnej kritiky napadli Markovu historickú presnosť v troch bodoch. Po prvé, všetky

4

Pozri WREDE, W. The messianic secret. Cambridge: J. Clarke, 1971. ISBN 9780227677179.
Pozri SCHWEITZER, A. Quest of the historical Jesus a critical study of its progress from reimarus. S.l.:
Theclassics Us, 2013. ISBN 9781230440286.
5
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tradície boli nevyhnutne interpretované vo svetle veľkonočných zážitkov. V skutočnosti
nemáme žiadne nedotknuté pred Veľkonočné spomienky na Ježiša.
Po druhé, tvorcovia kritizovali kreativity ranej cirkvi v rozvoji tradícií. Podľa Bultmanna
boli kresťanské komunity zodpovedné za vytváranie celých výrokov a príbehov.
Po tretie, kritici tvrdili, že neexistoval žiadny ucelený príbeh Ježišovho života a jeho
služby, až kým ho nedal dohromady práve Marek. K. L. Schmidt vo svojej analýza
poukazuje na to, že Marek bol zložený rovnako, ako retiazka z perál.
Kritická forma tak zničila dôveru v Markovo líčenie a odhaľovanie Ježišovej služby. Ak
tradície naozaj fungovali nezávisle od seba v rôznych cirkvách a na rôznych miestach, bez
ustálenej chronológia a boli neskôr zostavené Markom, potom nemáme žiadne
informácie o chronologickom vývoji Ježišovej služby.
C. H. Dodd sa v roku 1932 pokúsil zachrániť Markove líčenie pomocou výrokov
v Skutkoch, lenže jeho práca6 nebola všeobecne prijatá a v roku 1957 aj zbúraná D. E.
Ninehamom7. Záver, že chronológia Marka nie je historicky spoľahlivá, učinil z historickej
rekonštrukcie Ježiša podstatnejšiu problematiku.
Pre Ježišových historikov predstavovala strata Markovej chronológie veľkú komplikáciu
ich úlohy. Keby zdrojová kritika spravila z Marka najstaršieho autora evanjelií a urobila by
z neho spoľahlivého autora spisov o Ježišovej službe, prinieslo by to zásadnú otázku, do
akej miery je tento historický zdroj hodnotný.

1.4

Kritika redakcie: Marek ako editor

Tretia a posledná historicky orientovaná kritika nasledovala po Druhej svetovej vojne.
Bádatelia sa začali sústrediť na Markovu editorskú prácu. Kritika formy v štúdii Williho
Marxsena z roku 19568 zamietla evanjelistov ako mechanických prekladateľov. Marek
nebol majstrom nad svojim materiálom a preto by sa neodvážil na systematickú
konštrukciu sám.

6

Pozri DODD, C. H. The Framework of the Gospel Narrative.
Pozri NINEHAM, D. E. Studies in the Gospels: Essays in Memory of R. H. Lightfoot, ed. idem (Oxford: Basil
Blackwell, 1957), ISBN: 0631047808. Str. 223–239.
8
Pozri MARXSEN, W., JUEL, D. Prekl. JAMES BOYCE. Mark the evangelist: studies on the redaction history of
the Gospel. Nashville, Tenn: Abingdon Press, 1969. ISBN 9780687235759.
7
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Keďže naratívna chronológia Markovho evanjelia už nemohla byť ďalej pripisovaná
historickým pamätiam, začala sa pripisovať tvorbe samotného Marka. Od tohto momentu
nastalo vážne skúmanie Markovej teológie.
Kritika redakcie predstavila ďalšie výzvy pre spoľahlivosť Markovho obrazu Ježiša. Po
prvé, bádatelia používajúci rovnakú metódu nedosiahli rovnaké výsledky. V roku 1989
Clifton Black9 preukázal, že kritici redakcie, ktorí v podstate používajú rovnakú
metodológiu, nedokážu dospieť k zhode ohľadne Markovho názoru na učeníkov, čo bola
vlastne hlavná téma Markovej interpretácie. Schweitzer tvrdil, že sa na Ježiša pozerá
očami ľudí žijúcich v súčasnosti a preto sú akékoľvek závery ovplyvnené vlastným uhlom
pohľadu.
Po druhé, prišlo sa na to, že rekonštrukcia Markovho obsahu nie je možná, pretože
nebolo možné určiť, čo pochádza priamo od Marka a čo pochádza z doby pred Markom.
Touto tematikou sa zaoberal Frans Neirynck vo svojej štúdii z roku 197210.
Po tretie sa naskytla ďalšia dôležitá otázka. Koľko Marek zmenil, upravil alebo dokonca
sám vytvoril? Kritika formy sa už raz ukázala ako účinný nástroj na štúdium vývoja tradície
medzi Ježišom a evanjeliami. Z toho všetkého vyplývalo, že sa Marek javil ako čoraz menej
spoľahlivý sprievodca k historickému Ježišovi.

1.5

Literárna kritika

Zhruba pred tridsiatimi rokmi, predovšetkým v Amerike, viedla redakčná kritika
prirodzene do literárnej kritiky. Kritici začali používať literárne nástroje pre analýzu
použitím metód zo sekulárnej literárnej kritiky pre štúdium Marka. Norman Perrin a
Robert Tannehill11 predstavili prelomovú prácu koncom sedemdesiatych rokov. Literárne
čítanie Marka malo rôzne prístupy. Vzniklo čítanie Marka napr. vo svetle literárnych
konvencií životopisov prvého storočia, alebo románov. Vyvinuli sa ďalšie a ďalšie literárne
prístupy ako je feministické čítanie a dekonštruktívna kritika. Všetky tieto spôsoby čítania

9

Pozri BLACK, C. C. The disciples according to Mark: Markan redaction in current debate. Sheffield, England:
JSOT Press, 1989. ISBN 1850751579.
10
Pozri NEIRYNCK, F. Duality in Mark: contributions to the study of the Markan redaction. Rev. ed., with
supplementary notes. Leuven: Uitgeverij Peeters, 1988. ISBN 906831128X.
11
Pozri TANNEHILL, R. C. “The Disciples in Mark: The Function of a Narrative Role,” JR 57 (1977). Str. 386–
405.
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spravili z Marka sofistikovaný koherentný príbeh, ktorý sa ale s históriou nestotožňuje.
Redakčná ale aj literárna kritika je živá až do dnešných čias biblického bádania.
Literárna kritika si nekladie otázky ohľadne histórie. Lenže aj tak je dôležitá pre použitie
Marka na rekonštrukciu historického Ježiša.
Po prvé, naznačuje nehistorické a neteologické aspekty materiálu vyskytujúceho sa
v Markovom evanjeliu. Po druhé, význam perikopy spočíva v jej zasadený do kontextu,
čiže do celého príbehu. Jednotlivé perikopy, či epizódy nemusia mať sami o sebe význam,
pokiaľ nie sú súčasťou celistvého naratívu. Musíme pochopiť Markovu literárnu
konštrukciu ako predbežnú, pokiaľ chceme skúmať historickú tradíciu alebo historického
Ježiša.
Po tretie, keď pochopíme povahu naratívu, zistíme, že rozdiely nie sú spôsobené len
individuálnymi predsudkami. Každý interpretuje text trocha inak. Či už čitatelia alebo
poslucháči z prvého storočia, alebo rôzny čitatelia a bádatelia z modernej doby.
Nedostatok jednohlasnosti v interpretácii je spôsobený nielen ľudskou chybou alebo
nejakým zlyhaním, ale je spôsobený aj kvôli samotnej povahe daného príbehu a aj
samotného evanjelia. Literárna kritika vyvoláva množstvo otázok o autorovi evanjelia –
Markovi.
V osemnástom storočí bola historicko-kritická práca o Markovi na svojom počiatku. V tej
dobe sa učenci zhodovali na tom, že evanjelium je neohrabané, neliterárne a so slabou
gréčtinou. Napriek tomu vzišiel z bádania o Markovi výsledok, kde bolo dané evanjelium
označené ako jeden sofistikovaný a koherentný príbeh. Medzi biblickými učencami sa stal
všeobecne uznávaný a rešpektovaný. Je tomu naozaj tak? To nás vedie k poslednému
metodologickému prístupu.

1.6

Štúdie ústneho podania

Historicko-kritické bádanie vzniklo vo veku tlače. Vyššie popísané metodológie pracovali
s predpokladom, že text sa čítal potichu medzi jednotlivcami. Realita lenže bola taká, že
gramotnosť populácie sa pohybovala na veľmi nízkych percentách. Odhadujú sa tri až päť
percent z celkovej populácie Zeme. Pätnásť percentná gramotnosť sa mohla vyskytovať
medzi mužskými vzdelancami vyskytujúcimi sa v mestách. Väčšina kresťanov nebola
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gramotná. Ústne predávanie informácií, múdrostí alebo čohokoľvek iného bolo na
bežnom poriadku. Príbehy v písanej forme boli len zriedkavé a ľudia sa spoliehali hlavne
na svoju pamäť. Takouto formou sa vo väčšine šírilo aj samotné kresťanstvo.
Za posledných dvadsaťpäť rokov sa začalo čoraz viac premýšľať práve o ústnom
predávaní tradície. Pre bádanie o historickom Ježišovi u Marka sú dôležité dve
skutočnosti. Po prvé, pochopenie Marka ako ústneho naratívu a aký rozdiel to prináša
a po druhé, opätovné preskúmanie formálno-kritickej otázky spoľahlivosti ústneho
predávania Ježišových tradícií, ktorá bola vznesená Kennethom Baileym.

1.7

Marek ako ústny naratív

Marek nie je len dobrým príbehom, ako ukázala naratívna kritika, ale skladá sa aj z ústne
podaného príbehu. Štúdie Marka vo svetle ústnej literatúry poukázali na fakt, že sa Marek
skladá aj z ústneho štýlu. Príbeh sa skladá z udalostí, ktoré sa dajú ľahko vyobraziť a preto
sa dajú aj dobre zapamätať. Tieto udalosti sú prakticky prepojené.
Učenie nie je zakorenené v diskurzoch podľa danej témy, ale je skôr zakotvené
v krátkych udalostiach: „Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Niektorí prichádzali za ním s
otázkou: Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš
im povedal: Môžu sa azda svadobní hostia na svadbe postiť v prítomnosti ženícha? Kým je
ženích s nimi, nemôžu sa postiť. Príde však čas, keď im vezmú ženícha a vtedy, v ten deň,
sa budú postiť.“ (Mk 2,18-20). Tento príbeh je typický pre orálnu kompozíciu.
Na základe znalostí o ústnej literatúre dosiahnutých moderným bádaním nie je dôvod
pochybovať o tom, že by mohol byť Marek zložený a podávaný v ústnej forme a že
v písanej začal byť šírený neskôr. V písomnej podobe mohol samozrejme vzniknúť
napríklad formou diktovania textu. Nie je teda pochýb o tom, že bol Marek tvorený a aj
šírený ústnou formou, nie je avšak možné odlíšiť, ktoré časti evanjelia boli zložené ústne
a ktoré písomne.
Uznanie ústneho / sluchového charakteru Markovho evanjelia komplikuje ďalšie pokusy
použiť Marka na rekonštrukciu dejín Ježiša. Po prvé, ani nevieme, čo vlastne v Markovom
texte máme. Koľkými rôznymi ústnymi a písomnými zmenami prešiel daný text, kým sa
ocitol v podobe, v akej ho máme dnes? Ako blízke je toto evanjelium tomu pôvodnému?
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Môžeme ešte stále hovoriť o pôvodnom dokumente, alebo o akomsi prerobení? Britský
textový kritik David C. Parker píše: „Koncept evanjelia, ktoré je fixné, autoritatívne
a konečné, musíme opustiť.12“ Naše evanjelium sa zdá čoraz viac nestabilné.
Po druhé, ústne podanie nikdy nie je stopercentné. Ústne tradovanie sa mohlo skladať
z najrôznejších variácií príbehov. Po ďalšie, živé publikum ovplyvňuje momentálne
prerozprávanie. Ten ktorý príbeh prednáša musí v prvom rade zaistiť, aby ho publikum
počúvalo. To v praxi môže znamenať napr. skrátenie, alebo predĺženie rozprávania.
Rozprávač prispôsobí svoje chválenie alebo kritiku určitých ľudí či skupín v závislosti od
toho, kto pred ním sedí a počúva ho.
Pokiaľ si uvedomíme že bol Marek ústne formovaný a ovplyvňovaný, dovedie nás to
k posunu dôrazu od obsahu až po skúsenosti, od informácií až po emócie, ktoré mohli
rovnako ovplyvniť jeho dnešnú podobu. Walter Ong hovorí, že komunikácia je pozvánkou
na účasť. Vedomosti sa jednoducho prenášali z miesta na miesto, kde sa ešte
nenachádzali. Zmeny a prispôsobovanie príbehu mohli byť motivované aj potrebou
rozprávača vyvolať emócie publiku. To mohlo zahrňovať zmeny v samotnej histórii ale aj
teológii.
Uznanie ústnej formy Marka mení samotnú povahu evanjelia. Robí z neho flexibilnejší
text, ktorý sa prispôsoboval intelektuálnym a emočným potrebám publika.

1.8

Neformálne kontrolovaná ústna tradícia ako pokus o záchranu

historickosti
Štúdium ústnej tradície poukazuje na jav, že vplyv komunity mohol výrazne ovplyvniť
historickosť a autentickosť Markovho Ježiša. Za posledných pätnásť rokov však došlo
k vážnemu pokusu o vyvrátenie pochybností a obvinení z nehistorickosti Marka. Kenneth
E. Bailey, novozákonný učenec a dlhoročný obyvateľ Blízkeho východu prišiel na základe
svojich skúseností s modelom, ktorý nazýva „neformálne kontrolovaná ústna tradícia“13.
V tomto modeli sa pokúša predstaviť obecnú presnosť synoptickej tradície na základe
znalostí, ktoré nadobudol v modernej obci, kde sa prerozprávajú príbehy.
12

PARKER, D. C. The living text of the Gospels. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1997. ISBN
978-0521599511. Str. 93.
13
Pozri BAILEY, K. E. Informal Controlled Oral Tradition and the Synoptic Gospels, AJT 5 (1991). Str. 34–54.
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N. T. Wright a James D. G. Dunn, hlavní Ježišovi bádatelia prijali Baileyho model a jeho
dôveru v presnosť tradície. Je dôležité posúdiť Baileyho model, pretože ak by bol správny,
Marek by sa mohol zdať oveľa spoľahlivejší sprievodca Ježišovým učením, než nám bol za
posledných sto rokov rôznymi bádateľmi predstavovaný. Jeho model však nestačí na
kritické skúmanie. Bailey poskytuje štúdiu, v ktorej sú líčené živé večerné zhromaždenia
na dedinách, kde sa zachovávala prax rozprávania príbehov a recitácie poézie. V takých
okamihoch sa komunita snažila zachovať pôvodnú tradíciu. Takéto zhromaždenia
pravdepodobne existovali v Galilejských obciach za Ježišovej doby. Bailey sa nám snaží
pomôcť pochopiť dôležitú úlohu rozprávania v rôznych dedinských kultúrach. Podľa neho
rozprávanie príbehov naozaj pomáha a vedie k zachovanie tradície. Tak či tak, ostáva
otázka, či je táto zachovaná tradícia aj historicky presná. Potreby dobovej komunity
prevyšovali skutočnosti, ktoré sa v histórii odohrali. Príbehy sa transformovali
a prispôsobovali komunite, ktorej boli práve rozprávané. To sú zmeny, ktoré sú v ústnej
tradícii typické.
Žiaľ, Baileyho teória o kontrolovanej ústnej tradícii nie je udržateľná, pretože ústna
tradícia nezachováva historickú presnosť. Bádatelia, ktorí stavajú na Baileyho základoch,
sa tým pádom ocitajú na nestabilnej pôde.
Skúmanie Marka si prešlo niekoľkými fázami. Prechádzalo od slávnych dní zdrojovej
kritiky a „Markovej hypotézy“, kedy sa zdalo, že evanjelium podľa Marka bolo spoľahlivým
sprievodcom života a služby Ježiša. Nasledovala doba redakčnej kritiky, literárnej kritiky
a štúdií ústnej tradície, kedy sa vo veľkej miere podkopávala historická spoľahlivosť
evanjelia. Ako sa bádatelia vyrovnávajú s otázkami ohľadne vierohodnosti Marka dnes?

19

2.

Historický Ježiš a Marek v očiach súčasného bádania14

2.1

Autor

Súčasné bádanie sa nedokáže zhodnúť na tom, či sa má alebo nemá Marek spájať
s Petrom, tak ako to tvrdil Papiáš. Nespoľahlivosť Papiášových dôkazov robí z celej situácie
veľmi diskutabilnú záležitosť.

Ak mal byť Markov text uznaný ako autoritatívny,

potreboval byť prepojený s apoštolskou tradíciou. V tomto prípade v rámci datovania
vyhovoval práve Peter. Ako vždy, aj v tomto prípade zohrávajú predsudky vedcov dôležitú
úlohu v našich interpretáciách. V každom prípade, prepojenie Marka s Petrom nemôže
zaručiť historickosť Markovho evanjelia.

2.2

Datovanie

Väčšia zhoda medzi vedcami panuje v otázke datovania Marka. Tá sa pohybuje niekde
medzi polovicou šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov prvého storočia.
Datovanie môže mať súvis aj s Rímsko-židovskou vojnou v rokoch 66 až 70. Otázkou
ostáva, či sa zmieňované prenasledovanie v Markovi týka Nerónskeho prenasledovania
kresťanov v Ríme, alebo sa týka Rímsko-židovskej vojny.

2.3

Pôvod

Tradícia Rímskeho pôvodu evanjelia sa zdá byť reálnejšia ako tradícia, ktorá spája Marka
s Petrom, aj keď môže byť spojenie s Rímom závislé od spojenia s Petrom. Niektorí
bádatelia prepájajú Rím s Petrom, väčšina z nich ale tvrdí, že tieto dva zdroje boli od seba
nezávislé.
Ernst Lohmeyer v roku 1936 prišiel s teóriou pôvodu Marka v Galilei. Taktiež vznikali
teórie napr. o Sýrii. Napokon je ale potrebné povedať, že neexistujú žiadne externé, či
interné dôkazy na to, aby sme mohli predniesť pevné závery o pôvode Markovho
evanjelia. Slovami Morny Hookerovej: „Všetko čo môžeme s istotou povedať je, že
evanjelium bolo zložené niekde v Rímskej ríši. To je záver, ktorý nedokáže viac zúžiť pole.“

14

Podľa HOLM N, T., PORTER, S. E. Handbook for the study of the historical Jesus. Boston: Brill, 2011. ISBN
978-90-04-16372-0. Str. 1840 – 1852.
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Kritici redakcie sa snažia určovať nielen pôvod evanjelia, ale aj komunitu, ku ktorej bol
evanjelium adresované. V 70-tych rokoch minulého storočia, Theodore Weeden a Werner
Kelber, interpretovali Markovo negatívne zobrazenie učeníkov ako Markov útok na
predstaviteľov cirkvi, ktorí si nárokovali autoritu Petra. Richard Bauckham prišiel nedávno
s teóriou, že evanjeliá neboli písané niekomu konkrétnemu, ale že boli písané vo
všeobecnosti – všetkým kresťanom. Dwight N. Peterson argumentoval, že proces
zisťovania pôvodu sa točí v kruhu. Text vložíme do situácie a následne použijeme situáciu
na interpretáciu textu.
Pochopenie Markovho používania materiálov je dôležité pre rekonštrukciu Ježiša. Joel
Marcus tvrdí, že historická rekonštrukcia Marka je veľmi dôležitá. Na základe tejto
rekonštrukcie môžeme interpretovať Markovo písanie. Marek, spolu s ostatnými
novozákonnými autormi nepredpokladali, že ich diela budú nadčasové filozofické
pojednávania, alebo nejaké umelecké diela. Mali za cieľ napísať jasný text, ktorý bol
určený jasnému cieľu. Ako tvrdí Peterson, miesto pôvodu nie je možné určiť. Evanjelium
podľa Marka nemôže byť pevne zakorenené v žiadnej historickej osobe, v špecifickom
čase či mieste, alebo v konkrétnej komunite.

2.4

Sociálny kontext

Okrem štandardných otázok ohľadne autora, dátumu a miesta pôvodu sa naskytá
taktiež otázka týkajúca sa sociálneho kontextu. Z akých spoločenských tried sa skladalo
cieľové publikum evanjelia? Sú to vidiečania a chudobní mestskí robotníci, ktorí medzi
sebou evanjelium šíria spôsobom počutia a rozprávania? Alebo to sú vyššie postavení
ľudia, ktorí sú vzdelaní a sú zvyknutí čítať evanjelium z nejakého rukopisu? Ako zvyčajne,
aj v tomto prípade sa názory na túto problematiku rozdielne. Burton Mack tvrdí, že Marek
bol vzdelaný učenec, ktorý patril medzi starovekú elitu a preto aj svoje diela adresoval
jemu podobným. Tento názor je však nezlučiteľný z Markovou gréčtinou, ktorá je tak
neohrabaná.
Richard L. Rohrbaugh došiel k záveru, že Markove texty apelujú predovšetkým na
roľníkov, na nečistých, žobrákov a dennodenných robotníkov. Horsley taktiež lokalizuje
Markovu ústnu tradíciu v dedinských osadách. Obmedzená gramotnosť starovekého ľudu,
kostrbatá Markova gréčtina a veľmi ústna povaha Markovho evanjelia nasvedčuje tomu,
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že sociálnu skupinu skôr tvorili nižšie spoločenské vrstvy, tak ako argumentuje Rohrbaugh,
či Horsley.

2.5

Súčasné komentáre k evanjeliu Marka

„Výrok, že Marek podriadil historické udalosti jeho teologickému účelu, vyžaduje
potvrdenie, že jednotlivé historické udalosti jednoducho existovali.“ Týmito slovami
obhajoval Markovu historickosť William L. Lane, v Novom Medzinárodnom komentári
k Novému Zákonu z roku 1974. Bol to posledný kritický komentár, ktorý bol schopný prijať
všeobecnú historickosť udalostí a výrokov vyskytujúcich sa v Markovom evanjeliu.
Odvtedy sa prístup k vnímaniu Marka razantne zmenil. Časy videnia Marka ako okna
k historickému Ježišovi sa stali minulosťou. Akékoľvek hľadanie historického Ježiša na
základe tohto evanjelia začalo byť dokonca ignorované.
Komentáre ktoré začali vznikať, používali redakčné, rozprávačské či čitateľské prístupy,
alebo niektoré ich kombinácie. Žiadne z komentárov takéhoto typu nepokladajú otázky
ohľadne historického Ježiša za ústredné. A ak si aj nejaké položia, zaoberajú sa nimi
v svojich poznámkach, alebo v poznámkach pod čiarou. Stručne zhrňme tri nedávne
komentáre: Prvý je zväzok Anchor Bible od Joela Marcusa15, podľa ktorého má Marek
kreatívnu formu zdedených tradícií, ktoré boli adresované Sýrčanom v rokoch 69 74
prvého storočia. Druhý autor je R. T. France16 a jeho Medzinárodný komentár gréckeho
zákona. France akceptuje patristické spojenie Petra a Ríma s Markom. Jeho explicitným
cieľom bolo napísať komentár, vychádzajúci z finálneho gréckeho textu. Tretí autor je
Camille Focant17 a jeho Commentaire biblique písané vo francúzštine. Camille sa
zameriava na príbeh a nie na samotnú historickosť evanjelia. Každú pasáž sa snaží
vysvetliť z hľadiska celého textu. Žiadny zo spomenutých komentárov však nerieši, ktorá
informácia o Ježišovi je, alebo nie je historicky presná. Preto je potrebné pozrieť sa na iné
komentáre, než na Markove.

15

Pozri MARCUS, J. Mark 1-8: a new translation with introduction and commentary. New Haven: Yale
University Press, 2005. ISBN 9780300139792. Str. 59 – 62.
16
Pozri FRANCE, R. T. The Gospel of Mark: a commentary on the Greek text. Carlisle: Paternoster Press,
2002. New international Greek Testament commentary (Grand Rapids, Mich.). ISBN 9780802824462.
17
Pozri FOCANT, C. L' évangile selon Marc. Paris: Les d. du Cerf, 2005. ISBN 9782204074070.
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2.6

Použitie Marka v súčasnom bádaní o Ježišovi

Ak bádateľov Marka nezaujíma jeho historickosť, je potrebné obrátiť sa na bádanie
o historickom Ježišovi, aby sme zistili, aké informácie nám poskytuje táto oblasť. Bádatelia
majú tendenciu rekonštruovať Ježiša jedným z dvoch prístupov, ktorý hodnotí každú
perikopu zvlášť a potom z týchto kusov budujú celkový obraz. Príklady fragmentálneho
prístupu môžeme nájsť v tzv. Jesus Seminar, ktorému sa venujú John Dominic Crossan18
a John P. Meier19. Príklady holistického prístupu nájdeme v dielach od E. P. Sandersa20,
Bena Witheringtona21, N. T. Wrighta22, Dale Allisona23, Richarda Horsleyho24 a Jamesa G.
D. Dunna25.
Jesus Seminar objavil len 10,7% historicky podložených Markových výrokov. U Matúša,
Lukáša a Tomáša to je cez 17%. Crossan pri vytváraní svojej zbierky Ježišových materiálov
uprednostnil skoršie zdroje a síce do roku 60. Crossan zobrazuje Ježiša ako sedliaka vo
vysoko stratifikovanej spoločnosti. Práve tento pohľad je najbližšie k Markovmu portrétu.
Matúš a Lukáš majú tendenciu vyvyšovať sociálne postavenie Ježiša.
Dunn a Horsley výslovne odmietajú spoľahnutie sa na kritéria rozdielnosti a zdôrazňujú
dôležitosť ústnej tradície ako hlavnej stopy k pochopeniu Ježiša. Ich pokroky sú veľmi
dôležité k porozumeniu podstaty Ježišovej tradície. A okrem toho, obaja majú relatívne
vysoký rešpekt pre celkovú historickú spoľahlivosť Marka. Aj tak obaja produkujú
radikálne rozdielne portréty Ježiša. Dunnov názor je všeobecne tradičný, potvrdzujúci
Ježišovo eschatologické poslanie, jeho povolanie učeníkov a pod. Naopak Horsley nevidí
Ježiša ako eschatologickú postavu. Chápe Ježiša ako niekoho, kto volá po sociálnej
a ekonomickej obnove svojho okolia prostredníctvom oživenia zmluvnej tradície.
18

Pozri CROSSAN, J. D. The historical Jesus: the life of a Mediterranean Jewish peasant. San Francisco:
HarperSanFrancisco, 1992. ISBN 0060616296.
19
Pozri MEIER, J. P. A marginal Jew: rethinking the historical Jesus. New York: Doubleday, 2009. ISBN
0385264259.
20
Pozri SANDERS, E. P. The historical figure of Jesus. New York: Penguin Books, 1996. ISBN 0140144994.
21
Pozri WITHERINGTON III, B. Jesus the sage: the pilgrimage of wisdom. Minneapolis: Fortress Press, 2000.
ISBN 9780800632410.
22
Pozri WRIGHT, N. T. Christian origins and the question of God. Minneapolis: Fortress Press, 2003. ISBN
0800626818.
23
Pozri ALLISON, D. C. Jesus of Nazareth: millenarian prophet. Minneapolis, MN: Fortress Press, c1998. ISBN
0800631447.
24
Pozri HORSLEY, R. A. Jesus and empire: the kingdom of God and the new world disorder. Minneapolis, MN:
Fortress Press, c2003. ISBN 978-0800634902.
25
Pozri DUNN, J. D. G. Jesus remembered. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub., 2003. ISBN
0802839312.
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2.7

Budúcnosť Marka v historickom bádaní o Ježišovi26

Možno sa Marek na rekonštrukciu histórie použiť ani nedá. Ako povedal Kelber:
„Faktom ostáva, že projekt redakčnej kritiky metodologicky vylučuje pýtanie sa po
historickom Ježišovi. To, čo nám evanjeliá ponúkajú nie je predpoklad či domnienka, ale
teológia. Historický Ježiš stojí na základoch a predpokladoch teológie evanjelistov.“27
Literárna kritika priniesla len ďalšie metodologické ťažkosti pre použitie Marka ako zdroju
na rekonštrukciu Ježiša. Marka vylíčila ako veľmi kreatívneho rozprávača a teológa. Nie
však historika. Ústne a textové štúdie nám ukázali ako nestabilný je tento text evanjelia.
Musíme súhlasiť s tým, že neexistuje spôsob, ako dosiahnuť historickú istotu, alebo
dokonca všeobecnú dohodu. Informácie, s ktorými pracujeme, nám to jednoducho
nedovolia. Čím sofistikovanejšie sú naše metódy, tým je Markov Ježiš vzdialenejší od
presnej histórie. Evanjelium podľa Marka nemôže poskytnúť jasnú cestu k historickému
Ježišovi. Ľudská rozmanitosť, individuálna hermeneutika a subjektivita budú naďalej
ovplyvňovať všetky naše interpretácie.
Závery bádateľov sa líšia aj pri používaní rovnakých a čo najobjektívnejších metodík.
Rôzne interpretácie sú pravidlom dokonca aj pri rekonštrukcii moderných biografií, či sa
už jedná napr. o Ronalda Reagana, alebo princeznú Dianu. Deje sa to aj napriek tomu, že
pri moderných biografiách máme dostatok dát a veľa chronologických informácií. Pravdou
ostáva, že v Ježišovom prípade máme nedostatok údajov a prakticky žiadnu určitú
chronológiu. Musíme sa uspokojiť s obmedzenou istotou a nevyhnutnosťou ľudskej
zaujatosti, ktorá je pre človeka tak typická.
Marek napokon aj tak zostáva (spolu s Q) našim hlavným zdrojom informácií o Ježišovi
z Nazareta. Ak chcem vedieť niečo o Ježišovej histórii, musíme naďalej používať Marka
ako zdroj. Pokiaľ bude kresťanstvo dôležitým svetovým náboženstvom, dovtedy bude
potrebné rekonštruovať Ježišov príbeh a to nielen z akýchsi starožitných pohnútok. Ak
majú kresťania ceniť ľudský život na Zemi, potrebujú oceniť rovnako aj Ježišovo pôsobenie

26

Podľa HOLM N, T., PORTER, S. E. Handbook for the study of the historical Jesus. Boston: Brill, 2011. ISBN
978-90-04-16372-0. Str. 1850.
27
Werner H. K. Redaction Criticism: On the Nature and Exposition of the Gospels, PRSt 6 (1979): 4–16, at
13–14.
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na Zemi. Napriek všetkej historickej neistote a ľudskej zaujatosti, vyšetrovanie Ježiša
ostáva hodnotným výkonom.
Na záver krátke zhrnutie pozorovania o používaní Marka pre rekonštrukciu Ježiša. Od
Schweitzera sa bádatelia naučili, ako Ježiša postaviť do Jeho vlastného času a priestoru.
Bol to Žid v prvom storočí, pôvodom z Galiley, z miesta okupovaného Rímskou ríšou.
Najväčšie pokroky v bádaní po Ježišovej historickej službe poskytli pokroky v znalostiach
o judaizme v Galilei v prvom storočí. Rovnako pomohli znalosti o dynamike Rímskeho
impéria a o roľníckych kultúrach. Zo všetkých kanonických ale aj mimo kanonických
zdrojov ostáva evanjelium podľa Marka zdrojom, ktorý má najbližšie k sociálnemu
kontextu Ježiša. Toto zistenie musíme mať stále na zreteli.
Pri používaní Marka ako možného sprievodcu Ježišovej verejnej služby, musíme venovať
pozornosť jeho trom hlavným dejovým líniám. Prvou líniou je kozmický konflikt, konflikt
medzi Bohom a Satanom, spolu s predstaviteľmi Satana, démonmi a nečistými duchmi.
Druhou líniou je konflikt autorít, konflikt medzi Ježišom a politickými, spoločenskými
a náboženskými zriadeniami. Treťou líniou je konflikt medzi Ježišom a jeho nasledovníkmi
ktorí privítajú Ježiša a Božie kráľovstvo. Pri štúdiu Marka je treba venovať vyváženú
pozornosť všetkým trom dejovým líniám. Pochopenie príbehov u Marka v plnom rozsahu
nám môže pomôcť pri historickom bádaní.
Rovnako je dôležité spájať všetky poznatky o prvom storočí Palestíny, roľníckej kultúre a
účinkoch impéria, ktoré sa týkajú Markovho evanjelia. Napr. pri platení daní cisárovi:
„Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a
povedali mu: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa
nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať daň cisárovi, či
nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať? On však spoznal ich pokrytectvo a odpovedal im:
Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl! Keď mu ho priniesli, spýtal sa
ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali: Cisárov! A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dajte
cisárovi, a čo je Božie, Bohu! Veľmi sa tomu čudovali.“ (Mk 12,13-17). Tu si musíme položiť
otázku, či sa v tej dobe nachádzali denáre v Jeruzaleme. Musíme spájať nadobudnuté
znalosti o prvom storočí a o roľníckych kultúrach s textom, ktorý máme v Markovom
evanjeliu.
25

Vzhľadom na povahu dostupných údajov a povahu ľudskej zaujatosti, musíme byť
spokojní s viacerými rekonštrukciami Ježiša, ktoré máme k dispozícii. Marek ostáva stále
vzrušujúcim evanjeliom a cenným zdrojom pre historického Ježiša. Starostlivé užívanie
tohto evanjelia jednoznačne dokáže obohatiť naše historické rekonštrukcie.
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3.

Podobenstvo a jeho výklad

Text o Ježišovom stretnutí s bohatým mládencom má niekoľko podobných vlastností,
ako majú Ježišove podobenstvá. Pred samotným rozborom textu si dovolím urobiť exkurz
do podobenstva ako žánru.
Takmer

tretina

Ježišovho

učenia

je

v synoptických

evanjeliách

uvádzaná

v podobenstvách. Ako podobenstvo prekladáme hebrejský pojem ( מָ שָ לmášál), ktorý
taktiež znamená prirovnanie, príslovie, alebo analógia. Týmto slovom sa často označovali
príslovia, múdroslovia, hádanky, či symbolické činy. Ježiš ale tento termín posunul do
úplne novej a nepoužívanej roviny. Ježišovmu učeniu nešlo o to, aby mladú populáciu
menil na správne spoločenstvo. Ježišovo úsilie spočívalo v príprave ľudí na Božie
kráľovstvo a podobenstvá využíval ako prostriedok k tomuto svojmu zámeru. Chcel, aby
Jeho okolie nadobudlo určitý postoj k Božiemu kráľovstvu. Aby s ním začali počítať a aby
k nemu vzhliadali ako k vytúženej budúcnosti.28
Slovo παραβολη „parabolé“, ktoré sa nachádza v Novom Zákone a ktoré sa vyskytovalo
v Ježišovom rozprávaní, predstavuje niekoľko rečníckych foriem.
Rozdelenie je podľa G.R. Osborna nasledovné: Sú tu príslovia (Lk 4,23; „Lekár, uzdrav
sám seba!“), metafory (Mt 15,13; „Každá zasadená rastlina, ktorej nesadil môj nebeský
Otec, bude vykorenená.“), prirovnania (Mt 10,16; „Hľa ja vás posielam ako ovce medzi
vlkov...“), obrazné rozprávania (Lk 5,36-38; „...nikto nevlieva nového vína do starých
kožíc...“), porovnania alebo viac rozvinuté prirovnania (Mk 4,30-32; prirovnanie kráľovstva
k horčičnému zrnku), príbehové podobenstvá, v ktorých porovnanie nadobúda podobu
fiktívneho príbehu (Mt 25,1-13; desať panien), ilustračné alebo príkladné príbehy,
v ktorých sa podobenstvo stáva modelom správneho chovania (Lk 10,29-30; dobrý
Samaritán) a alegorické podobenstvá, v ktorých je načrtnutých niekoľko bodov
porovnania (Mk 4,1-9;13-20; rozsievač a semená). Jedným zjednocujúcim prvkom je
použitie každodenných skúseností k vytvoreniu prirovnania s pravdami kráľovstva.29

28

Pozri OSBORNE, G. R. The hermeneutical spiral: a comprehensive introduction to biblical interpretation.
Rev. and expanded, 2nd ed. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, c2006. ISBN 0830828265. Str. 235.
29
Pozri Taktiež Str. 236.
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3.1

Alegória v Ježišových podobenstvách

Dodnes nie je jasné, či je alegorický výklad Ježišových podobenstiev správny. To
znamená, či boli podobenstvá pôvodne použité Ježišom a neskôr evanjelistami aj
v alegorickom význame.
Teória Craiga Blomberga ide proti teórii Jülichera. Jedná sa o právo jednej pointy.30 Craig
tvrdí, že rozdiely medzi podobenstvom a alegóriou sú prehnané. Ježišovým zámerom a aj
zámerom evanjelistov bolo, aby boli podobenstvá chápané s niekoľkými významami:
a) Podobenstvá v Starom zákone rovnako ako rabínske podobenstvá ukazujú, že
židovské  מָ שָ לuprednostňovalo pozorne kontrolovanú alegorickú pointu.
b) Nikdy neexistoval rozdiel medzi alegorickými a nealegorickými formami v gréckorímskom svete, najuprednostňovanejšími boli zmiešané typy, v ktorých niektoré,
ale nie všetky, detaily mali „druhú úroveň významu.“
c) Tvrdenie kritizujúce formu, že bol v starovekých dobách sklon k alegorizovaniu
pôvodne jednoduchých príbehov, môže byť použité presne naopak. Zámerom
mohlo byť zjednodušenie a nie rozširovanie.
d) Aj podobenstvá s jednou pointou sú metaforické, čiže alegorické, keďže obsahujú
ďalšie úrovne významu.
e) Je rozdiel medzi „alegóriou“, literárnou pomôckou, ktorou autor uvádza čitateľa
do hlbšej a zamýšľanej úrovne významu; a „alegorizáciou“, pri ktorej sú úrovne
významu (nikdy nezamýšľané) včítané do textu. Prvé je verné evanjeliám, druhé
nie je.
f)

Veľa detailov je v podobenstvách zamýšľaných tak, aby boli chápané na
metaforickej úrovni kvôli ich výstrednej myšlienke. To znamená, že nemôžu byť len
pridanými detailmi ale musia mať taktiež duchovný význam.31

Je potrebné vedieť rozlíšiť detaily, ktoré nenesú duchovný význam od detailov, ktoré sú
teologicky naplnené, čiže majú alegorický význam. Toto sa odohráva na základe kontextu.

30

Pozri BLOMBERG, C. L. Interpreting the parables. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1990, ISBN
0830812717. Str. 36-47.
31
Pozri OSBORNE, G. R. The hermeneutical spiral: a comprehensive introduction to biblical interpretation.
Rev. and expanded, 2nd ed. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, c2006. ISBN 0830828265. Str. 237.
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Väčšieho kontextu, v ktorom sa samo podobenstvo nachádza a menšieho, čiže
v podobenstve samotnom.

3.2

Účel podobenstiev

Ježiš používal podobenstvá veľmi často. Dôvodom mohlo byť, aby symbolizoval súd nad
jeho protivníkmi (Mk 4, 10-12: „Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale
tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách; aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc
počuli ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy.“) Ježiš tak mohol
používať podobenstvá za účelom skryť pravdy o Božom kráľovstve pred neveriacimi.
Podobenstvá boli taktiež používané za účelom vyvolania odozvy medzi učeníkmi. Touto
cestou ich mali usmerňovať. Rovnako mali vyvolávať odozvu aj medzi zbožnou
a intelektuálnou elitou – farizejmi.
Podobenstvo začína fungovať hneď, ako sa dostane do kontaktu s poslucháčom. Keď sa
s nimi dostali do kontaktu vládcovia Izraela, zatvrdili svoje srdcia ešte viac. Nechceli totiž
vidieť pravdu, ktorú im Ježiš skrze nich ukazoval. Zástupy stáli pred rozhodnutím. Museli si
vybrať či sa postavia za alebo proti Ježišovým slovám. Výzvou a ponaučením boli zas pre
Jeho učeníkov. Každú skupinu zasahovali podobenstvá iným spôsobom.
Podobenstvá sú sprostredkovaním, tlmočením a pozvánkou pre poslucháča či čitateľa,
aby bol v prítomnosti Ježišovho nového pohľadu na Božie kráľovstvo. Podobenstvá
nemôžu človeka nechať neutrálneho, nemôžu ho nechať bez názoru. „Nútia“ človeka
premýšľať nad ich obsahom a nad sebou samým. Vyžadujú si našu pozornosť, kedy je
nejakým spôsobom potrebné reagovať na prítomnosť kráľovstva v osobe Ježiša Krista.
Reakcia človeka môže byť pozitívna a priniesť spásu, alebo negatívna, ktorá prinesie súd.
Pre zákonníkov, ktorí odmietajú uznať Božiu prítomnosť v Ježišovi, znamenajú
podobenstvá odsúdenie. Pre ľudí, ktorí sú otvorení voči Ježišovým myšlienkam,
znamenajú sprostredkovanie a vedú ich k rozhodnutiu. To platilo pre zástupy. A nakoniec
tu sú učeníci, ktorí sú veriaci a učia a šíria podobenstvá ďalej.

3.3

Podobenstvo a jeho znaky

Ježišove podobenstvá obsahovali obrazy z domáceho života, prírody, zo života zvierat,
poľnohospodárstva, obchodu, kráľovstva či pohostinstva. Dôraz kládol na praktickú
29

stránku života. Túto formu obraznosti rovnako využívali učitelia múdrosti. Ale predsa len
tam bol zásadný rozdiel. Podobenstvá použité Ježišom, nevyvyšovali metafory ako také.
Primárnym cieľom nebolo zobrazenie morálneho princípu. V drvivej väčšine príkladov
formovali obrazy a ich význam etiku Božieho kráľovstva. Niekedy sa taktiež vyskytla aj
morálna pointa, ako napr. pri milosrdnom Samaritánovi.
Jednoduchosť a nie komplikovanosť. Tak by sa dali najvýstižnejšie popísať príbehy, ktoré
Ježiš rozprával. Zopár postáv a väčšinou jedna hlavná dejová línia. Niektorí bádatelia ako
napr. Jülicher tvrdia, že podobenstvo vyjadruje len jeden pohľad a má len jednu pointu.
Keď sa ale pozrieme napr. na podobenstvo o márnotratnom synovi, môžeme tu nájsť
niekoľko myšlienok s teologickým obsahom.32
Ku každému podobenstvu je treba pristupovať osobitne, pretože v niektorých prípadoch
sa vyskytuje hlbší význam aj v jeho vedľajších bodoch. Niektoré podobenstvá sú alegorické
a niektoré alegorizované, ako som už zmienil. Lenže vykladač nemá žiadne právo naložiť
s detailmi v príbehu podľa svojej vôle. Pri zaostrení pozornosti na vnútorné väzby príbehu
a na jeho dynamiku, sa nám môže zjaviť návod, kde hľadať hlbší význam. Tento význam
nemôžeme vkladať niekde, kde ho autor vôbec vložiť nechcel.
Ježiš hovorí poslucháčom aby „počuli“. To znamená, že majú počuť význam
podobenstva, ktorý im predkladá Kristus. Nemajú si vykladať svoj subjektívny význam. Iba
Ježišov rozprávaný význam je ten správny. Medzi poetikou a rétorikou je veľký rozdiel. Na
rozdiel od rétoriky, poetika môže stáť osobitne. Podobenstvá patria do oblasti rétoriky.
Majú síce estetické črty, ale to neznamená, že môžu stáť mimo ich spoločenského
kontextu. Preto sa nesmie zabúdať na to, že podobenstvá by sa mali vykladať v kontexte
každého podobenstva zvlášť v jeho jedinečnom umiestnení v evanjeliu.33
V podobenstvách, rovnako ako v celej Biblii, býva hlavná pointa zdôraznená
opakovaním. Mnoho podobenstiev je použitých evanjelistami, ktorí podobenstvá
zasadzujú do iného kontextu, pre iných poslucháčov a vyzdvihujú rôzne pointy. To by sa
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dalo vyložiť tak, že podobenstvá majú otvorený koniec, ktorý je nejasný. Lenže tento
postoj prehliada dve skutočnosti:
a) Ježiš bol pútnik. Svoje podobenstvá preto mohol používať na rôznych miestach,
pred rôznym obecenstvom.
b) Táto skutočnosť ale nikomu nedáva právo, aby podobenstvo vytrhol z jeho
prirodzeného kontextu a dával mu svoj ľubovoľný význam.
Veľakrát Ježiš používa na záver svojho podobenstva výstižný a stručný výrok, či otázku,
na ktorú si má každý poslucháč sám odpovedať. Niekedy podobenstvo aj sám vyloží.
Štruktúra podobenstva prepája poslucháča s rozprávačovým posolstvom. Robí sa to tak,
že sa dané podobenstvo priblíži k poslucháčovi formou jeho vlastnej skúsenosti vo svete,
v ktorom žije. Následne podobenstvo použije dvojitý význam, aby bol poslucháč schopný
preniesť svoju skúsenosť do dôležitejšej reality, ktorou je Božie kráľovstvo. Takto vzniká
porovnanie medzi hlavnou pointou podobenstva a realitou, ktorú chce Ježiš ukázať. Touto
cestou Ježiš ukazuje všetkým naokolo novú možnosť a privádza ich k dôležitému
rozhodnutiu.
Najlepším spôsobom ako Ježiš vyvolal u svojich poslucháčov odozvu bolo narušenie ich
zaužívaných princípov vnímania a rozmýšľania. V momente keď sa dostali do stretu
s nečakaným zvratom udalostí, boli prinútení uvedomiť si hlbší zmysel podobenstva.
Normálny život sa v momente narušil, pretože normy spomínané v podobenstve, boli
úplne prevrátene. Poslucháč si musel uvedomiť realitu Božieho kráľovstva, ktorá sa
nachádzala za bežnou realitou. Pravdy Božieho kráľovstva totiž fungujú opačne ako
funguje svet.
Pri vykladaní podobenstva si veľmi dôrazne môžeme uvedomiť potrebu poznania
historického kontextu.34
„Iba ten kto má správny kľúč, môže odomknúť tajomstvo významu podobenstva, a tým
kľúčom je prítomnosť kráľovstva. Bez tohto kľúča sú Ježišovi protivníci utvrdení v ich
odmietnutí jeho učenia. Iba tí, ktorí sú otvorení a už prijali „tajomstvo“ kráľovstva
34
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v Ježišovi, môžu pochopiť, prečo Ježiš pozerá na „hriešnikov“ a odpadlíkov a odmieta tých,
ktorých zriadenie pokladá za „spravodlivé““.35
Veľa podobenstiev spája téma Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo figuruje aj pri
stretnutí Ježiša s bohatým mládencom. Podobenstvá ale nepojednávajú iba o Božom
kráľovstve. Sú taktiež christocentrické, sústreďujúce sa na Krista ako prostredníka medzi
Bohom a ľudom. Kristus zároveň predstavuje samotný obsah kráľovstva. Nový vek nastal
v momente, keď Ježiš vyhlásil „prišlo k vám kráľovstvo Božie“ (Lk 11,20). Kráľovstvo sa
teraz nachádza v procese vývoja, ako horčičné zrno (Mk 4,30-32) a kvas (Mt 13,33). Mnohí
vykladači zastávajú názor, že tieto obrazy sú zamerané do budúcnosti a opisujú konečné
vlomenie sa kráľovstva do sveta.

Marshall ich interpretuje vo svetle uvádzajúcej

eschatológie: rast sa uskutočňuje v prítomnosti, aj keď plná veľkosť kráľovstva nebude
zjavná až do druhého príchodu.36 Prítomnosť kráľovstva nakoniec dovŕši súd, ktorý raz
príde.
„Prítomnosť kráľovstva Božieho v Ježišovi vyžaduje vyšší etický štandard tiež zo strany
jeho nasledovateľov. Toto je predovšetkým zdôraznené v kázaní na vrchu a podobenstvách
v ňom. Učeník je soľou zeme a svetlom sveta (Mt 5,13-16) a v každý čas musí žiť ako občan
neba. Preto musí byť nasledovateľ kráľovstva charakterizovaný srdečnou odovzdanosťou
nebeským namiesto pozemským pokladom (6,19-24) a neochotou posudzovať druhých
(7,1-5). Veriaci si vyberá úzku cestu (7,13) a tak si stavia dom, ktorý nemôže byť zničený
búrkami života (7,24-27).“37 Všetky Ježišove podobenstvá majú tieto dôrazy. Ježiš
prezentuje nový prístup k životu, ktorý obsahuje odpustenie, zmierenie, súcit, delenie sa,
múdre zaobchádzanie s peniazmi a zdrojmi. Učeníkom je ten, kto žije vo svete a aj pred
Bohom. Za veriaceho sa označuje človek, ktorý žije vo svete spôsobom kráľovstva ale
v prvom rade sa zodpovedá Bohu. Božie kráľovstvo vyžaduje nie čiastočnú, ale úplnú,
neochvejnú oddanosť ukazovanú jeden pred druhým a Bohom.
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Boh máva v podobenstvách rôzne funkcie. Býva kráľom, otcom, majiteľom pôdy,
zamestnávateľom, či sudcom. Ukazuje sa ako ten, ktorý láskavo a milostivo ponúka
odpustenie a zároveň požaduje rozhodnutie. Smúti za stratenými a odmeňuje každého
rovnakou mierou. Pán neotáľa splniť svoj sľub, ako si niektorí myslia, ale preukazuje vám
svoju trpezlivosť. Nechce totiž, aby niekto zahynul, ale aby všetci došli k pokániu (2 Pet
3,9). Spasenie je prítomné a neustále vyžaduje odpoveď. Boh je charakterizovaný ako
milostivý, ale práve táto Jeho milosť vyzýva človeka, aby začal vnímať potrebu pokánia.
„Boh milosti je rovnako Bohom súdu, ktorý privedie dejiny k záveru, a ktorého ponuka
spásy nemôže byť ignorovaná, môže byť iba prijatá alebo odmietnutá.“38

3.4

Výklady podobenstiev
a) Alegorizácia – metóda cirkevných otcov, môže byť využitá vtedy, keď to pripúšťa aj
samotné podobenstvo. Ak sa o to snaží iba samotný vykladač, je to chyba.
b) Moralizovanie – Z pointy Božieho kráľovstva môže vzniknúť humanistická poučka.
c) Prístup prehliadania naratívnej dimenzie podobenstva. To vedie k radikálnemu
rozlišovaniu

medzi

„situáciou“

v živote

Ježiša

a použitím

podobenstva

evanjelistom.
d) Estetický / Literárny výklad – viedol prílišnému zdôrazňovaniu samobytnosti
podobenstva a text bol vytrhávaný z literárneho kontextu.
Z vyššie uvedeného zoznamu možností výkladu vyplýva, že žiaden z týchto modelov nie
je úplne najvhodnejšou metódou. Preto je dôležité vyzdvihnúť myšlienku, aby vykladač
nechal samotný text ako riadiaci prvok výkladu. Najlepšia metóda by sa mohla ukrývať
v spojení tretieho a štvrtého bodu, kde sa historický a literárny záujem spájajú.
Medzi niektorými vykladačmi panuje názor, že podobenstvá by sa vykladať nemali,
pretože sú úmyselne obrazným žánrom. Tento žáner výkladom automaticky stráca
obraznosť a tak vlastne celú podstatu svojho žánru. Osborne tvrdí opak. Podobenstvo
musí byť najprv pochopené a až potom sa dá aplikovať. Podobenstvo najlepšie pochopíme
tak, keď ho vnímame ako to Ježiš pôvodne zamýšľal. To znamená v rámci jeho dobového
pozadia a kontextu v danom evanjeliu. Výklad podobenstva by sa nemal orientovať len na
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textovú analýzu od slova do slova. Forma podobenstva musí zostať nedotknutá, pretože
v opačnom prípade sa stratí jeho účinok na poslucháča.39 Nasleduje základná metodológia
pre výklad s vyššie zmieneným zámerom.

3.5

Definovanie kontextu40

Najprv si musíme všimnúť, kde sa podobenstvo nachádza. Ide o literárny kontext,
v ktorom je podobenstvo umiestnené a potom o historický kontext, kde sa rieši otázka
poslucháčov, ktorým je podobenstvo určené. Pointa Ježišových podobenstiev priamo
súvisela so skupinou, ktorej bolo podobenstvo adresované. Nezabúdajme na to, akú
situáciu, či problém Ježiš práve riešil, keď dané podobenstvo hovoril. Aká diskusia tomu
predchádzala? Alebo aká nasledovala? To všetko malo vplyv na konkrétne Ježišove
rozprávanie.
Často sa zdôrazňuje rozdiel medzi situáciou v Ježišovej dobe a situáciou v evanjeliách.
To ale v praxi nemusí vyvolávať dojem, že sú tieto dve situácie v konflikte. Alebo že prvá
situácia je historická a že druhá je vytvorená v dobe neskoršej cirkvi. Evanjelisti zdôraznili
niektoré aspekty pôvodnej situácie pre ich vlastných čitateľov. Situácia v Ježišovej dobe
vyžaduje historickú informáciu, situácia v dobe evanjelistov zahŕňa kontextualizáciu,
pričom si všímame témy, ktoré jednotlivé evanjeliá v konkrétnych podobenstvách
zdôrazňujú. Tieto dva aspekty sa dopĺňajú, nie vylučujú.
Pri porovnávaní evanjelií si môžeme všimnúť veľa dôrazov. Niektoré Ježišove
podobenstvá môžu byť jednotlivým evanjelistom uchopené rôzne. Pri každom
evanjelistovi je zdôraznené niečo iné, vzhľadom ku konkrétnemu obecenstvu, ku ktorému
evanjelista píše. Pointa môže byť rovnaká, ale aplikácia iná. A rovnako by bolo mylné
myslieť si, že Ježiš nemohol použiť rovnaké podobenstvo pre odlišné skupiny ľudí
s rôznymi aplikáciami.
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ngen: Vandenhoeck & Ruprecht,

3.6

Analýza štruktúry

Podobenstvo môžeme označiť ako literárny fenomén. Vykladač musí pri jeho
interpretovaní vziať do úvahy kompozičné a rétorické techniky, ako napríklad chiazmus,
opakované frázy a hlavné úseky, aby objavil vývoj zápletky a literárne vzorce.
Pri štúdiu štruktúry sa môžu použiť nasledovné kroky:
a) Treba si všimnúť zmeny v naratívnom štýle. Prechod z priamej reči na rozprávanie
v tretej osobe.
b) Štúdium zmien v zameraní sa na postavy a ich konanie.
c) Výber orientačných bodov, s ktorými sa má čitateľ stotožniť. Interakcia vybraných
orientačných bodov vedie k tomu, že čitateľ rozpozná základnú pointu
podobenstva.
d) Hľadanie chiazmov – vzorcov v štruktúre podobenstva a ich vzájomných súvislostí.
e) Nájdenie vrcholu celého príbehu, kde sa objavuje moment zvratu.
f) Pozorovanie toho, ako sa dej obráti po momente zvratu oproti predošlému deju.

3.7

Odkrytie hlavných bodov podobenstva

Ak chceme porozumieť podobenstvu, musíme chápať historický kontext. Výklad
podobenstva by sa nemal týkať len akéhosi prednesu historických detailov. Podobenstvo
by malo byť znova prerozprávané práve vo svetle týchto detailov. V kázaní by sa mala
k poslucháčovi dostať celá zvesť podobenstva v jeho komplexnosti, so všetkou
dramatickosťou a neočakávanými zvratmi. Veľa krát pomôže, ak je príbeh prepojený
s modernými paralelami, aby bol využitý potenciál vzbudiť u moderného poslucháča
reakciu.

3.8

Určenie hlavných bodov podobenstva

Často sa indícia k určeniu hlavných bodov podobenstva skrýva v samotnom kontexte.
Tieto indície môžu byť niekedy zjavné zo samotného úvodu alebo záveru podobenstva.
Niekedy je ukazovateľom otázka na úvod podobenstva a nasledujúcou aplikáciou. Pri
výklade môže taktiež pomôcť aj širší kontext.
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Pokiaľ sa v podobenstve vyskytuje niekoľko dôrazov, určenie hlavných bodov býva
náročnejšie. Tradičný výklad napr. podobenstva o rozsievačovi kladie dôraz na hlásanie
slova a na jeho prijatie a uchytenie sa v človeku. Iná interpretácia sa zameriava na
nadchádzajúcu žatvu a zdôrazňuje eschatologický triumf Slova napriek Satanovej moci.
Cestou musí byť kontext, v ktorom sa podobenstvo nachádza. V prípade podobenstva
o rozsievačovi ide o kontext odmietnutia zo strany Židov. Preto sú podobenstvá zo 4.
kapitoly Markovho evanjelia nazvané „podobenstvá sporu“ a pozícia podobenstva
o rozsievačovi je v Ježišovom výklade evidentne účelová.
Žatva sa vzťahuje len na posledný typ pôdy a nestáva sa tak ústrednou. Poslucháči sa
teda musia identifikovať s jedným zo štyroch druhov pôdy a kľúčovou je teda odozva
človeka na prehlásenie kráľovstva. Každý typ pôdy sa vzťahuje k inému druhu odozvy a má
rovnocennú dôležitosť v pointe podobenstva.

3.9

Prepojenie učenia o kráľovstve s posolstvom konkrétneho evanjelia

Ježišovo učenie o kráľovstve a posolstvo konkrétneho evanjelia musia byť taktiež
zahrnuté v procese výkladu. Po tom, čo bol preštudovaný vývoj a posolstvo samotného
podobenstva je dôležité najprv ho umiestniť do širšieho kontextu Ježišovho učenia
a potom v rámci dôrazov podobenstva, v ktorom sa podobenstvo nachádza. Touto
metódou sa automaticky zabráni preháňaniu, či zlému vyloženiu niektorých bodov.

3.10

Formulácia doktrín

Formulácia doktrín má veľa spoločného s predchádzajúcim bodom. Musíme byť opatrní,
keď formulujeme doktríny na základe určitých rysov podobenstva. Znova sa vraciame
k tomu, že každý detail príbehu musí človek vnímať v jeho kontexte. Či už je to literárny
alebo historický kontext.
Keď sa pozrieme na podobenstvo o boháčovi a Lazarovi (Lk 16,19-31), vidíme v ňom
pojem Hades (ESV), alebo peklo (ROH, ČEP, KJV), či podsvetie (SEkP). Avšak, doktrína,
ktorá by vypovedala o existencii reálneho rozčleneného podsvetia či pekla sa na tomto
texte postaviť nedá, pretože nijaká podobná výpoveď sa nenachádza v inom Ježišovom
učení či už u Lukáša alebo inde v Biblii. Z toho vyplýva že zasadenie deja podobenstva do
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pekla je skôr miestnou záležitosťou než dogmou a nemôže sa využiť ako text, ktorý by
niečo dokazoval.
Petzoldt riešil vzťah medzi podobenstvami a dogmatikou. Tvrdí, že podobenstvá
dodávali Pavlovi jedinečný doplnkový materiál pri tvorbe dogmatickej teológie. Ježiš je
vykladaný Pavlom a Boh je vykladaný dogmatickou teológiou s rešpektom k Božiemu
vnímaniu ľudstva. Protiklad medzi Božou prítomnosťou a ľudskou dilemou je vyriešená
trojčlennou schémou podobenstva – „vypočutie – odpovedanie – obnova.“ Petzoldt tvrdí,
že spomenutá schéma podobenstva patrí medzi hlavné prínosy podobenstiev
v dogmatickej teológii. Veľké pravdy, ktoré sú ukryté v podobenstvách majú svoj
teologický význam a taktiež musíme

vymedzovať v každom podobenstve teologické

jadro.

3.11

Aplikácia hlavnej myšlienky do súčasnosti

Keď sa zaoberáme exegézou podobenstva, aplikácia ústrednej myšlienky do súčasnosti
je rovnako dôležitým prvkom.
Podobenstvá sú estetický žáner, nepodliehajú časovej podmienenosti ako iné biblické
texty a preto nie je potrebné ich prekladanie do súčasných pomerov. Historický odstup
medzi dobou ich písania a súčasnosťou nie je v ich prípade až taký dôležitý a preto nie je
dôvod ich prerozprávania do dnešnej doby.41 Osborne súhlasí iba z časti. Poskytovanie
historického pozadia má svoj účel. Sila podobenstiev, ktorá má v ľuďoch vyvolať reakciu je
rovnako silná ako bola v prvom storočí. Rovnako témy, ktoré podobenstvá riešia sú dnes
rovnako aktuálne ako vtedy.
Pri výklade podobenstva musí byť poslucháčovi poskytnuté všetko na to, aby ho mohlo
posolstvo priviesť k patričnej reakcii. A síce k rozhodnutiu, tak ako Ježišových
poslucháčov.

3.12 Holistické kázanie podobenstiev
Podobenstvo musí byť kázané, či prednášané ako celok. Pokiaľ by sme podobenstvo
rozdelili a zvlášť vykladali jeho časti nezávisle od seba, môže sa stať že sa celý príbeh
rozpadne a poslucháčovi ujdú hlavné pointy komplexného deja. Najlepším spôsobom
41
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kázania podobenstva je jeho prerozprávanie skrze informácie z jeho pozadia. A rovnako
umožnenie, aby jeho sila ohromila poslucháča a takisto zvýraznila jeho dôrazy.42

3.13 Prehľad histórie výskumu podobenstiev43
Ježišove podobenstvá by sa dali rozdeliť do troch kategórií. Po prvé, existujú
podobenstvá, ktoré vznikli v určitom časovom a kultúrnom priestore. Tieto podobenstvá
sú rovnako súčasťou histórie tradície. Po druhé, existujú fiktívne podobenstvá, ktoré majú
typickú podobu a poetický štýl a ktoré používajú literárne zdroje. Po tretie tu máme
podobenstvá, ktoré sú určené pre konkrétnych poslucháčov a čitateľov so zámerom
vyvolania procesu myslenia. Je potrebné skúmať práve tieto tri kategórie podobenstiev,
aby sme boli schopný pochopiť ich význam.

3.13.1 Historické prístupy44
Bádanie bolo v minulosti úzko prepojené s otázkou historického Ježiša. Vo všetkých
fázach výskumu historického Ježiša sa výskumníci usilovali o základné presvedčenie, že
Ježišove podobenstvá patria do samotného základu Ježišovej tradície. Boli presvedčení, že
podobenstvá by nás mohli doviesť veľmi blízko k Ježišovi a jeho službe.
Jednotlivé historické prístupy však mali rôzne dôrazy. Niektorí výskumníci podobenstiev
sa snažili dopátrať až k originálnym výrokom Ježiša, ktoré sú v biblických textoch
zachované len nepriamo. Medzi takéto snahy patrí napr. Ježišov seminár, ktorý považuje
len obmedzený počet Ježišových výrokov za autentický.
Charles H. Dodd sa menej zameral na reč Ježiša a viac sa zameriaval na to, v akej
historickej situácii boli dané texty hovorené a predávané ďalej. Riešil otázky, ako je možné
určiť historický kontext. Dodd jasne rozlišoval medzi prostredím života Ježiša a života
najmladšej cirkvi. Úspešné podobenstvo je udalosť, ktorá definitívne mení situáciu,
v ktorej sa človek nachádza. Vytvára novú príležitosť na prekonanie rozdielov medzi
rozprávačom a adresátom a tak im umožní dospieť k vzájomnému porozumeniu
a dohode. Táto príležitosť je založená na tom, že rozprávač sa zaoberá problémom, ktorý
42

Pozri OSBORNE, G. R. The hermeneutical spiral: a comprehensive introduction to biblical interpretation.
Rev. and expanded, 2nd ed. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, c2006. ISBN 0830828265. Str. 249.
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Podľa ZIMMERMANN, R. Puzzling the parables of Jesus: methods and interpretation. 2015, 496 s. ISBN
978-0-8006-9975-8. Str. 21 – 55.
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Pozri Taktiež Str. 23.
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spôsobuje nezrovnalosti medzi ním a jeho poslucháčmi. Takouto cestou sa otvára nové
porozumenie.
Historická situácia však bola častejšie analyzovaná so zreteľom na jej sociálno-kultúrne
podmienky a kontexty. Existuje niekoľko autorov ako napr. Kenneth E. Bailey, ktorí
popísali pozadie Galilejského poľnohospodárstva, alebo autori ako John S. Kloppenborg,
ktorí sa zaoberali vinohradníctvom, pastierstvom, či krádežiam v danej dobe.
V papyrusoch našli dostatok materiálov. Iné prístupy zas prepájajú analýzu sociálnokultúrneho prostredia s pripisovaním politickej funkcie textu. Z autorov tohto prístupu
spomeniem Williama R. Herzoga II. A Luise Schottroffovú. Podľa Herzoga môžu byť
podobenstvá pochopené iba v rámci presnej socio-historickej a sociologickej analýzy ich
kontextu. Príbehy totiž hovoria o skutočných detailoch každodenného života a tak musí
byť osvetlený celý kontext. To zahŕňa mikro kontext galilejského farmára a rovnako aj
makro kontext starovekej stredomorskej spoločnosti. Podľa jeho slov príbehy odhaľujú
adresátom nastavenie sociálneho útlaku a ponúkajú im alternatívy sociálnej konštrukcie.
Môžu sa javiť ako podvratné, čo môže v praxi viesť k spochybňovaniu samotných
zavedených a spoločensky akceptovaných svetových názorov.
Podľa Luise Schottroffovej sa podobenstvo nemôže čítať len ako metafora, ale musí byť
brané ako príbeh so svojim špecifickým sociálno-kultúrnym prostredím. Správy
v podobenstvách si boli vedomé skutočných životov adresátov a preto mali tú moc meniť
ich.

3.13.2

Literárne prístupy45

Už to nie je historický pôvod, alebo textová prehistória, ktorá má zásadný význam, ale sú
to samotné texty, ktoré sú šírené ďalej. Pod označením „Literárny obrat v štúdiu
podobenstiev“ vzniklo niekoľko zásadných diel. Medzi ich autorov s istotou patrí Robert
W. Funk a Dan O Via. Druhý zmienený autor odmieta historické paradigmy a zvažuje
myšlienku, že podobenstvá sú skôr umeleckým dielom s patričnou estetikou. Na základe
tohto pohľadu vyvinul metódu interpretácie, ktorá takisto obsahuje zmienenú estetiku.
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Pozri ZIMMERMANN, R. Puzzling the parables of Jesus: methods and interpretation. 2015, 496 s. ISBN
978-0-8006-9975-8. Str. 31.
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Lingvistická štruktúra odráža určité ľudské chápanie existencie. Časom sa táto štruktúra
môže stať akýmsi hermeneutickým mostom medzi rozprávačom a súčasným čitateľom.
Z tohto dôvodu môžu byť podobenstvá odstránené z ich pôvodného historického
kontextu a môžu nám odhaliť vplyv ich posolstva prostredníctvom ich jazykovej štruktúry.
Metaforické a príbehové prístupy obsahujú takmer všetky štúdie podobenstiev a v rámci
tejto témy existuje množstvo diel, ktoré intenzívne študujú a vytvárajú syntézu oboch
týchto prístupov.
Hermann-Josef Meurer46 vo svojej dizertačnej práci tvrdí, že hermeneutický proces
v podobenstvách dosahuje svoj cieľ. Ľudia nasledujúc Ježiša realizujú vo svojej konkrétnej
historickej existencii koncepty z jeho podobenstiev. Takže metafora sa v takomto prípade
nejaví len ako model vysvetľovania podobenstiev, ale ukazuje sa ako koncept zjavenia,
ktorý umožňuje komunikáciu biblicko-kresťanskej pravdy spásy.
Čo sa týka alegórie, tak tá prestala byť časom považovaná za žáner ako taký, ale začala
byť skôr braná ako hermeneutický proces, ktorý sa často využíval práve v podobenstvách.
Pojem alegorizácia zostal v nemeckom bádaní o podobenstvách jednoducho tabu.
V americkom bádaní sa ale používala a Craig L. Blomberg dokonca vyhlásil, že alegória je
ústrednou štruktúrou, ktorá sa má využívať na teologickú interpretáciu podobenstiev.

3.13.3

Čitateľské a teologické prístupy47

Myšlienka, že príjemcovia podobenstiev boli nielen adresáti, ale aj skutoční účastníci
daných príbehov, začala byť podrobnejšie študovaná až v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia. Eberhard Jüngel a Paul Ricoeur48 argumentovali, že reči Ježiša sú
udalosťou ktorú je potrebné aktualizovať a že predmet podobenstiev je prítomný aj
v dnešnej dobe. Touto cestou sa poslucháč môže cítiť byť motivovaný vo viere každý deň,
v každej dobe. Podobenstvá tvoria zbierku jedného celku, ktorý dostáva pravý význam len
vtedy, keď je braný a chápe sa ako komplexný celok so všetkým, čo k nemu patrí.
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Pozri MEURER, H. J. ie Gleichnisse Jesu als Metaphern: Paul Ricoeurs Hermeneu k der Gleichniserz hlung
Jesu im Horizont des Symbols "Gottesherrschaft/Reich Gottes". Bodenheim: PHILO, c1997. Bonner biblische
Beiträge (Bodenheim am Rhein, Germany), Bd. 111. ISBN 978-3825700546. Str. 735.
47
Pozri ZIMMERMANN, R. Puzzling the parables of Jesus: methods and interpretation. 2015, 496 s. ISBN
978-0-8006-9975-8. Str. 42.
48
Pozri RICOEUR, P. Eberhard Jüngel a MIT E. EINFÜHRUNG VON PIERRE GISEL. Metapher: zur Hermeneutik
religiöser Sprache. München: Kaiser, 1974. ISBN 3459009810.
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Pochopenie znamená niečo viac ako len uvedomenie si. Pochopenie privádza človeka
k odhaleniu, uvedomeniu si skutočností a k zapojeniu samého seba. Touto cestou sa
poslucháč zúčastňuje na Ježišovom odhalení a vstupuje s Ním do pozitívneho vzťahu.
Pozitívny vzťah s Ježišom by sa dal nazvať ako Nasledovanie Ježiša, alebo učeníctvo, či
komunita s Ježišom.
Cieľom takéhoto pochopenia nie je nič iné, ako vstupovať do vzťahu, či viery s Ježišom.
Pre Huberta Frankemolleho49 a hlavne pre Edmunda Arensa50 predstavujú podobenstvá
jazykové činy, ktoré sú charakterizované tromi prvkami. Sú to kroky rečníka vo vzťahu k
jeho poslucháčom prostredníctvom textov, ktoré majú jediný predmet.
Ježišove podobenstvá sa nachádzajú v konkrétnych komunikačných situáciách (napr.
Ježišove stretnutia s farizejmi), v ktorých Ježiš kladie otázky prostredníctvom nepriamej,
ale praktickej reči. Tieto metaforické texty prenikajú cez každodennú realitu do životov
ľudí. Tvorivým spôsobom nastoľujú novú realitu, v ktorej je poslucháč pozvaný a vyzvaný
k podieľaniu sa na nej.
Christoph Kähler51 prehĺbil komunikačný aspekt podobenstiev iným spôsobom. Pripísal
im transformačný a terapeutický efekt. Kategorizoval ich ako fenomén uzdravovacej reči.
Podobenstvá, takisto ako aj metafory, konsolidujú vyhlásenia o aktuálnom stave napr.
v danej spoločnosti. Týmto spôsobom preberajú kognitívne funkcie. Zachytávajú svet
neobvyklým jazykom. Predstavujú kreatívnu formu protestu proti bezmocnosti
a nejasnému tichu, ktoré je navôkol ľudí.
Craig Blomberg52 sa pokúša o neobvyklú syntézu v podobenstvách keď tvrdí, že
synoptické podobenstvá je možné považovať za autentické slová Ježiša, no na druhej
strane podporuje myšlienku, že tieto texty zreteľne obsahujú základnú alegorickú
štruktúru. Obhajuje dve hlavné teórie. Podobenstvá priraďuje k Ježišovi a vyhlasuje ich za
autentické ale rovnako aj za alegorické.
49

Pozri FRANKEMÖLLE, H. (1996). Johannes der Täufer und Jesus im Matthäusevangelium: Jesus Als
Nachfolger des Täufers. New Testament Studies, 42(2), doi:10.1017/S0028688500020701. Str. 196-218.
50
Pozri ARENS, E. Metaphorische Erz hlungen und komunikative Handlungen Jesu. Zum Ansatz einer
Glechnistheorie. Jahrbuch für biblische Theologie (1987). Str. 13.
51
Pozri K HLER, CH. Jesu Gleichnisse als Poesie und Therapie: Versuch eines integrativen Zugangs zum
kommunikativen Aspekt von Gleichnissen Jesu. Tübingen: Mohr, c1995. ISBN 3-16-146233-5. Str. 125.
52
Pozri BLOMBERG, Craig L. Interpreting the parables. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1990, ISBN
0830812717. Str. 151.

41

Ježišovo publikum sa muselo rozhodnúť, či Ho bude uctievať alebo odmietať. Či bude
prijímať Jeho tvrdenia alebo ich bude považovať za zavádzajúce, či dokonca rúhavé.
Čitatelia týchto textov takisto stoja pred podobnými rozhodnutiami. Buď budú Ježišove
požiadavky akceptovať, alebo ich odmietať. Dnešné podobenstvo funguje rovnako, ako
v dobe, kedy bolo vytvorené. Povedal by som, že človeka dokonca núti zaujatiu nejakého
stanoviska. Nechať človeka chladného a neutrálneho nie je úlohou podobenstva.
Chris Hermans53 tvrdí, že cieľom nie je vysvetľovať podobenstvo, ale skôr sa ho učiť
pochopiť a vnímať podobnosti, ktoré sa v jednotlivých podobenstvách vyskytujú.
Podobne premýšľa aj nemecký teológ Otto Knoch.54 Podľa neho sa Ježišovým
podobenstvám nejde len o to aby boli chápané, ale aby boli aj braté vážne. Ich správa má
odpovedať ľudom na ich problémy, má byť prekladaná do jazyka človeka tak, aby ju
chápal ale aj žil. Preto sa nesmie zastaviť snaha o nájdenie významu podobenstva len
v myslení a intelektuálnom chápaní. Podobenstvá je potrebné duchovne spracovať
a vložiť do reálneho života. Knoch identifikuje štyri oblasti, kde môžu byť podobenstvá
použité čo najefektívnejšie: v učení, Biblickom štúdiu, meditácií a osobnom duchovnom
čítaní Písma. V každej z týchto oblastí exitujú rôzne úrovne chápania podobenstiev.
V podobenstvách Ježiš ponúkol obraz, vďaka ktorému je možné vidieť skutočnú
prítomnosť Boha v bežných situáciách, ktoré zobrazuje. Jeho podobenstvá navrhujú
metódu, ako sa k pravde približovať a prežívať ju.

3.14 Podobenstvá a hľadanie historického Ježiša55
Bádanie, ktoré sa venuje podobenstvám je úzko prepojené s hľadaním historického
Ježiša. Podobenstvá vždy zohrávali kľúčovú roli pri riešení otázky o historickom Ježišovi.
Vo všetkých fázach bádania po historickom Ježišovi, sa bádatelia zhodli na tom, že
podobenstvá predstavujú autentickú formu Ježišovej reči. Toto zistenie je prinajmenšom
pozoruhodné, pretože bádanie po historickom Ježišovi má svoj určitý kritický potenciál.
53

Pozri HERMANS, CH. Wie werdet Ihr die Gleichnisse verstehen?: empirisch-theologische Forschung zur
Gleichnisdidaktik. Kampen: Kok, 1990. ISBN 3892712778. Str. Str. 193.
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Avšak v prípade podobenstiev je to inak. Napriek diskusiám o jednotlivých aspektoch ich
tvaru a formy v kánone, ostali základom a jadrom Ježišovho učenia. Prinajmenšom pokiaľ
ide o ich nepochybne podstatnú zložku, a síce Ježišovu službu.

3.14.1

Podobenstvá v prvej fáze bádania po historickom Ježišovi56

V takzvanom klasickom nemeckom liberalizme prevládali dve základné presvedčenia,
ktoré sa týkali Ježišovho bádania: 1) Podobenstvá sú autentické Ježišove slová a 2)
podobenstvá sú charakteristickou črtou Ježišovho učenia a proklamácie.
David Friedrich Strauß57 (1808 - 1874) bol presvedčený o tom, že podobenstvá ostávajú
najautentickejšou časťou Ježišových výrokov až dodnes. Podobenstvá vnímal s plnou
hĺbkou náboženského myslenia ale zároveň v nich videl jednoduchú prirodzenosť ich
formy. Ježiš vo svojich podobenstvách rád využíval poetický aspekt, pretože to mohlo
viacej prilákať obecenstvo. Podľa Straußa mali podobenstvá misionársku a pedagogickú
funkciu. Ich zámerom nebolo zakrytie zmyslu v nejakom tajomstve. Mali by sa chápať v ich
jednoduchosti a jasnosti.
Podľa Adolfa Jülichera (1857 - 1938) podobenstvá evanjelií nemôžu byť nevyhnutne
rovnocenné s tým, čo hovoril Ježiš. Tvrdil, že každý kto preverí rozdiely vo forme
a myšlienkach v rôznych verziách textov zistí, že nemôže uznať definitívnu autentickosť
podobenstiev v evanjeliách. Namiesto toho môže človek prísť na to, že niektoré sa môžu
nachádzať v dosť poškodenom stave. Jülicher je zástancom kritiky formy a pripúšťa zmenu
podobenstiev počas procesu ich prenosu. Taktiež uznáva teóriu dvoch zdrojov, v rámci
ktorej rastie vplyv času, ktorý sa preukáže na danom obsahu podobenstiev.

3.14.2

Podobenstvá v druhej fáze bádania po historickom Ježišovi

Britský bádateľ Charles Harold Dodd (1884-1973) veril tomu, že podobenstvá patrili
k charakteristickým prvkom Ježišovho učenia. Na rozdiel od Jülichera, Dodd neredukoval
podobenstvá len na etické princípy. Namiesto toho tvrdil a vysvetlil, že aby boli
podobenstvá pochopené, musia byť spojené s konkrétnou situáciou Ježišovho života.
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Pozri STRAUSS, D. F. Das leben Jesu. 4. Aufl. Tübingen: Osiander, 1840. Str. 322.
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V prvom rade sa musíme pozrieť na konkrétne prostredie, v ktorom sa odohrávali, ak
chcem pochopiť ich podstatu. Až potom je na mieste úvaha o tom, či a do akej miery je
možná ich aplikácia do dnešného sveta.
Joachim Jeremias (1900-1979) zastával názor, že je nevyhnutné obnoviť pôvodný
význam podobenstiev. Ich umiestnenie musí korešpondovať s Ježišovým životom.
Takýto prístup bol zas v protiklade toho, čo zastával Ernst Käsemann (1906-1998),
iniciátor a zástanca tzv. „Novej / Prvej Vlny“.. Podľa jeho slov neexistuje priamy prístup
k histórii, hoci by sme ju mali preskúmať čo najpresnejšie a najdôkladnejšie. Dnes
hovoríme iným jazykom, sme konfrontovaní s inými situáciami či rozhodnutiami než
súčasníci Ježiša. Preto sme závislí na textoch, ktoré už máme prepísané. Celá história nám
je dostupná len prostredníctvom tradície a dá sa pochopiť len cez interpretáciu. Čo však
robí Käsemannov prístup zaujímavým nie je jeho hermeneuticko-kerygmatický prístup,
ktorý prijal od svojho učiteľa Bultmanna, ale skôr rozhodnutie úplne ignorovať historické
pátranie. Jeho názory mali vplyv na nasledujúcu generáciu nemecky hovoriacich
bádateľov pri otázke historickosti podobenstiev.

3.14.3

Podobenstvá v tretej fáze bádania po historickom Ježišovi

Tretia fáza bádania (tzv. Tretia Vlna), bola ovplyvnená hlavne severoamerickým
výskumom, ktorý bol pri riešení podobenstiev menej rezervovaný, ako výskum v nemecky
hovoriacich kruhoch. V tejto etape bolo evidentné odhodlanie zistiť pravosť
podobenstiev.
Robert W. Funk (1925-2005) bol zakladateľ Ježišovho seminára. Išlo o skupinu zloženú
zo severoamerických exegétov, ktorá vznikla v roku 1985 vo Wistarskom Inštitúte. Táto
skupina si dala za cieľ definovať autentické slová a skutky Ježiša. Funk dal dokopy zoznam
dvadsiatich dvoch podobenstiev, ktoré označil za pravé a pôvodné.58
Ježišov seminár zaujímala základná štruktúra podobenstiev, ktorú bolo možné dopátrať
a označiť za autentickú. Funk sa snažil vytvoriť kompletný obraz historického Ježiša.
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Pozri ZIMMERMANN, R. Puzzling the parables of Jesus: methods and interpretation. 2015, 496 s. ISBN
978-0-8006-9975-8. Str. 68 – 69.
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Ďalšími bádateľmi Tretej Vlny, ktorí zdôrazňujú dôležitosť a dokonca aj pravosť
podobenstiev sú Gerd Theissen (1943) a Anette Merzová (1965). V ich dielach vyzdvihujú
myšlienku vloženia Ježišových podobenstiev do židovskej tradície. Vysvetľujú, v akom
veľkom množstve sa historický Ježiš objavoval v židovských príbehoch, s hoci inou rolou,
akú má v Novej Zmluve.
Ak sa pokúsime identifikovať kľúčové aspekty vzťahu medzi bádaním o podobenstvách
a štúdiami o historickom Ježišovi, nájdeme niekoľko prvkov, ktoré sa vyskytujú v každej
„vlne“, ktorá rieši Ježišovu historickosť. Kedykoľvek sa štúdie zaoberajúce sa
historickosťou Ježiša stretli s podobenstvami, bola odhalená historická hermeneutika.
V tomto smere sa urobilo ostré rozlíšenie medzi kanonickou tradíciou a postulovaným
originálnym materiálom, ktorý mohol implicitne, alebo explicitne viesť k znehodnoteniu
kanonických podobenstiev.

45

4.

Ježiš a chudoba59

Ježiš sa témou chudoby zaoberal na niekoľkých miestach. Zahrnul ju do svojich
rozhovorov s učeníkmi, ale taktiež tvorila obsah Jeho blahoslavenstiev. V Lk 6, 20-21 sa
píše: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz
hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.“

4.1

Blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá vyjadrujú vyššie zakotvenie životných modelov, než prezentuje väčšina
ľudí. Blahoslavenstvo sa skladá z dvoch zásadných prvkov, ktoré sú spolu vo vzťahu –
životný model a jeho transcendentná záruka.
Na literárnej rovine je blahoslavenstvo prvým prvkom. Druhým prvkom je zasľúbenie,
ktoré je niekedy charakterizované v dodatku.
Náboženské blahoslavenstvá sú často garantované samotným bohom (alebo samotnými
bohmi). Hans-Dieter Betz preto hľadá ich pôvodné umiestnenie do života v posvätení,
alebo v častiach kultického života, ktoré sa vzťahujú k posväteniu. Martin Hengel právom
upozornil na špecifickú funkciu blahoslavenstiev, ktoré majú z časti magickú funkciu.
Blahoslavenstvá v Písme síce nemajú byť akousi magickou manipuláciou s Bohom, ale
vychádzajú z možností, ktoré ponúka ich nadradený zdroj, čiže sám Boh.
Nie je potrebné dokazovať to, ako často bolo blahoslavenstvo použité k podpore statu
quo. Preto vznikli aj také blahoslavenstvá, ktoré sa takému prispôsobeniu bránia
nečakanou inováciou a síce spojením s iným systémom, ktorého daný stav s jeho
rozpormi spochybňuje a otvára prístup k alternatívnemu životnému modelu. Tak sa
stretávame napr. s „Blahoslavená, ktorá uverila...“ (Lk 1,45a) a taktiež s „Blahoslavení
chudobní...“ (Lk 6, 20-21; TomEv 54).
Blahoslavenstvo rozumných a spravodlivých chráni už v egyptskej a

babylonskej

múdrosti „systém blahoslavenstiev“ pred ideologizovaním a strnulosťou. Blahoslavenstvá
chudobných ale budia určitú nápadnosť v ich jednoznačnosti, ktorou vykladajú
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Podľa POKORNÝ, P. Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH,
2005, 174 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-135-8. Str. 92-96.

46

spoločenskú depriváciu ako najhoršie pokrivenie bohom žiadaného poriadku. To je
typická charakteristika blahoslavenstiev z Kázania na rovine.

4.2

Chudobní a kráľovstvo Božie

Keďže blahoslavenstvo chudobných je prisľúbené bezbranným, ktorí nemajú inú
kvalifikáciu, prichádza kráľovstvo Božie, čiže spása, ako dar. Chudoba, hlad, smútok a
diskriminácia nepatria medzi cnosti, ale predstavujú istý deficit a s ním spojené utrpenie.
Napriek tomu sa chudobným nesľubuje kráľovstvo chudobných, ale kráľovstvo Božie. Aj
keď napriek mnohým Ježišovým slovám namiereným proti bohatstvu: „A potom im
povedal toto podobenstvo: Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a
hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal: Urobím toto:
Zrúcam svoje sýpky a postavím v čšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a
poviem si: uša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa! Ale Boh
mu povedal: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si
nahonobil? Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“ (Lk
12,16-21) alebo: „Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč do Božieho kráľovstva.“
(Mk 10,25) atď., zvestovanie spásy platilo aj pre bohatých, z ktorých Ježiša niektorí aj
prijali. Usadlí kresťania, z ktorých boli niektorí aj bohatý, tvorili významnú vrstvu v cirkvi
už v dobe pred Pavlom. Spasenie bohatých je považované skôr za zázrak: „Ľuďom je to
nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ (Mk 10,27), nie je však vylúčené. Je
potrebné si ale uvedomiť, že prví kresťania spolu s Ježišom si predstavovali spásu ako
spásu skrze Izrael: „On jej však povedal: ovoľ, aby sa najskôr nasýtili deti. Nie je dobré
brať chlieb deťom a hádzať šteňatám.“ (Mk 7,27), „No hovorím vám, že mnohí prídu od
východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom
kráľovstve.“ (Mt 8,11), „Týchto vanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Nechoďte na cestu k
pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov...“ (Mt 10,5n)
Ak je to teda tak, blahoslavenstvom chudobných je potom vyjadrený normatívny, čiže
eschatologický model skutočnosti. Výrok „Blahoslavení sú chudobní“ nehovorí, že
spasenie sa týka len chudobných, ale prezrádza, že v Božom kráľovstve nie je miesto pre
žiadnu diskrimináciu, alebo privilégiá. A to samozrejme nahráva v prospech chudobným.
Zdá sa, že u Lukáša tieto

výroky predstavujú osobné varovanie vo forme modelu

normatívnej budúcnosti.
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V Matúšovom pojatí sú už blahoslavení vnútorne a morálne kvalifikovaní. To ale
neznamená, že si nebeské kráľovstvo zaslúžia. Pôvodne boli ptwcoi tw pneumati
(chudobní v duchu) z Mt 5,3 pravdepodobne len variantou prekladu, podobne ako
praeijv Mt 5,5: „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“. Paralelný výraz GEX IPR
(ání rúach) z 1QM XIV,7 patrí k jazyku uzavretej skupiny a hovorí pre rozšírenie tohto
spôsobu vyjadrovania po ustanovení poveľkonočných kresťanských skupín.

4.3

Chudobní a láska k nepriateľom

S výzvou k láske k nepriateľom sa vynára nová téma. Jedná sa o radikalizáciu prikázania
lásky v zmysle Ježišových preháňaní (Mk 10,25par), ako ich znázornil Matúš v dvoch
antitézach. Opakovanie zdôrazňuje význam tohto výroku. Ide o slovo, ktoré je často
doložené v ranej kresťanskej literatúre, a ktoré má odozvu aj v epištolách (1Te 5,15; 1Pt
3,9 a i.).
Rovnako aj v Starom Zákone a v židovstve sa občas stretávame s podobnými výzvami.
Ide najmä o výzvy spojené s neodplácaním, alebo k modlitbe za nepriateľa (Ex 23,4; 1S
24,18). Niekedy sa z toho vyvodzuje, že aj Pavel bol ovplyvnený židovskými tradíciami
a poveľkonočnou christológiou a nie nutne Ježišovými slovami. Hovorím o prípade, keď
v Rim 12,14-21 nabáda k neodplácaniu. Texty citované v Rim 12,19-20 (Dt 32,35; Pr
25,21), prenášajú odplatu na Boha a líšia sa od Ježišových slov, v ktorých je láska
k nepriateľom mienená absolútne. Keby sa jednalo o Ježišovo slovo, Paviel by to uviedol,
aby svoje napomenutie legitimoval. To ale nie je rozhodujúci argument, pretože Pavel ako
apoštol, ktorý nosil Ducha, Ježišovu tradíciu často nanovo interpretoval. Rim 12,21 je
očividne novou interpretáciou výroku o neodporovaní zlu. Takto sa chce vyhnúť
pasívnemu nepochopeniu tohto výroku a spolu s Rim 12,17b vylučuje motív nenávisti. Je
teda potrebné počítať s tým, že výzva k láske k nepriateľom vyjadruje významný rys
najstaršej tradície.
Výzva k láske k nepriateľom chráni blahoslavenstvo chudobných pred zneužitím. Tam,
kde berú chudobní vážne svoju nádej, často sa vynára motív nenávisti voči bohatým,
prípadne motív ich potrestania Bohom. To, čo bolo pôvodne modelom Bohom nastolenej
spravodlivosti, býva často pretvárané jasnými rysmi zbožného revanšizmu. Od slov
„Svojvoľníci tasia meč... Ich meč však im do srdca vnikne“ (Ž 37,14-15 por. Iz 3,13-15),
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vedie priama cesta k slovám ako: „Kiež k tebe prenikne stonanie v zňov! Mocnou pažou
svojou zachovaj synov smrti! Našim susedom vráť sedemnásobne do lona potupu...“ (Ž
79,11-12 por. Ž 137,8-9).
Mnohé hnutia našli svoj koniec pri aplikovaní nenávistnej ideológie. V Starom Zákone sa
takejto situácii predchádza tým, že pomsta smie byť uskutočnená a vojna vedená len keď
ju iniciuje sám Boh. Jednoducho povedané, nenávisť nesmie byť uskutočnená na základe
ľudského rozhodnutia. A predsa takýto systém dokáže aktuálnu nenávisť ľahko vyvolať.
Preto platí výzva k láske k nepriateľom ako efektívna ochrana proti zneužitiu, proti
nenávisti a proti izolácii skupiny.
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5.

Exegéza perikop

5.1

Matúš 19,16-30

Evanjelium podľa Matúša je závislé na evanjeliu podľa Marka, ktoré je v ňom takmer
celé obsiahnuté. Zahrňuje ale aj iné celky, ako je napr. zbierka Ježišových výrokov (Q)
a látky, z ktorých väčšina pred jeho redakčným spracovaním kolovala ústne (teória dvoch
prameňov).60
Jedno z Matúšových špecifík jednoznačne je, že prejavuje špeciálny záujem o výraz „Syn
človeka“. Je možné pozorovať ako Matúš tento výraz spája s Ježišovým druhým
príchodom v roli sudcu. Existuje teda názor, že „Syn človeka“ patrí medzi hlavné
christologické tituly v evanjeliu Matúša. Zo syntaktického hľadiska sa výraz „Syn človeka“
nikdy neobjavuje ako oslovenie Ježiša ale ako obsah vyznania. Výnimku tvorí iba Mt 13,37,
kde sa nachádza výraz „Syn človeka“ vo funkcii predikátu, prísudku: „On im odpovedal:
Ten, kto seje dobré semeno, je Syn človeka.“61

5.1.1

Preklad z pôvodného znenia

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν
αἰώνιοv
A hľa, pristúpil k nemu jeden (človek) a povedal: "Učiteľ, čo dobré mám urobiť, aby som
dostal večný život?"
17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς
τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς.
On mu povedal: "Prečo sa ma pýtaš na dobré? Jeden je dobrý: Boh. Ak chceš vstúpiť do
života, zachovaj prikázania!"
18 λέγει αὐτῷ, Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις, Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις,
Οὐ ψευδομαρτυρήσεις,
Povedal mu: "Ktoré?" Ježiš povedal: "Nezavraždíš, nescudzoložíš, neukradneš, nevydáš
60 Pozri POKORNÝ, P. Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH,
2005, 174 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-135-8. Str. 116.
61 MAREČEK, P. Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu: hlavní christologické tituly. 1. vyd. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2003, 147 s. ISBN 80-244-0771-X. Str. 82
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krivé svedectvo,
19 Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Cti otca a matku, budeš milovať svojho blížneho ako seba.“
20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα: τί ἔτι ὑστερῶ;
Mládenec mu povedal: „To všetko zachovávam (od svojej mladosti). Čo (mi) ešte chýba?“
21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς
[τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
Ježiš mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a daj chudobným,
a budeš mať poklad v nebesiach (v nebi), potom príď, a nasleduj ma.“
22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
Keď mládenec počul (toto) slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.
23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „ Amen, hovorím vám, že bohatý do kráľovstva nebies
vojde ťažko.
24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ
πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Op ť vám hovorím, je ľahšie, aby ťava prešla uchom ihly, než aby bohatý vošiel do Božieho
kráľovstva.“
25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
Keď (to) učeníci započuli, veľmi sa zhrozili a povedali: „Kto potom môže byť spasený?“
26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ
θεῷ πάντα δυνατά.
Ježiš sa na nich pozrel a povedal: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je možné všetko.“
27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
ἠκολουθήσαμέν σοι: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
Na to mu povedal Peter: „Hľa, my sme opustili všetko a šli sme za tebou. Čo teda budeme
mať?“
28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ
παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε
καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
Ježiš im povedal: „Amen, hovorím vám, až sa Syn človeka pri znovuzrodení všetkého
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posadí na trón svojej slávy, vtedy aj vy, ktorí ste ma nasledovali, usadnete na dvanásť
trónov a budete súdiť dvanásť pokolení Izraela.
29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ
ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον
κληρονομήσει.
A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo deti
alebo pole pre moje meno, mnohokrát viac dostane a bude mať podiel na večnom živote.
30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
Mnohí prví budú poslední a poslední prví.“

5.1.2
63

Rozbor textu62

Vymenovanie prikázaní (18-19) je prevzaté z druhej časti Dekalógu: „Cti svojho otca a

svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! Nezabiješ!
Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš
túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po
jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu
blížnemu!“ (Ex 20,12-17); „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj
Boh, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh!
Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu
blížnemu! Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho ani nezatúžiš po dome
svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi,
ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ (Dt 5,16-21). Matúš
vynecháva „nebudeš podvádzať“ v Mk 10,19. Pridáva príkaz milovať svojho blížneho:
„Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho
blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.“ (Lv 19,18); „Lebo celý zákon je zhrnutý v
jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Gal 5,14); „Dobre
robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako
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Podľa HARRINGTON, D. J. (ed.). Sacra Pagina: evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2003, 469 s. ISBN 80-7192-423-7. Str. 306-309.
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V rozboroch textov sa venujem vetným štruktúram, historicko-kultúrnemu pozadiu, ale aj analýze
gramatiky. Zásadný je taktiež historický kontext a ohraničenie perikopy . V neposlednom rade je dôležité
upriamiť pozornosť aj na intertextualitu zmieňovaných textov.
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samého seba!“ (Jak 2,8). Zachovávanie týchto prikázaní oprávňuje človeka vstúpiť do
tohto kráľovstva a radovať sa z večného života v ňom.
V 20. verši je pýtajúci sa označený ako mladík. Rovnako ako v Mt 9,22: „ úfaj, dcéra!
Tvoja viera ťa uzdravila. Od tej chvíle bola žena zdravá.“ Iba Matúš ho označuje ako
mladíka (por. Mk 10,20.22; Lk 18,21.23). Matúš vynecháva zmienky o Ježišových
emóciách, ktoré sú zaznamenané v Mk 10,21 „Ježiš sa na neho s láskou pozrel“.
Iba Matúš má v úvode Ježišovej výzvy podmienkovú vetu. V Mt 5,48 sa píše skôr o výzve
k dokonalosti: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Zrieknutie sa
majetku nie je pre všetkých povinné, ale nie je prezentované ani ako nutná podmienka na
to, aby človek mohol žiť večne. V tomto prípade bol ale majetok pravdepodobne
prekážkou, ktorá mu bránila vstúpiť na cestu učeníka.
Mladík pravdepodobne vlastnil majetok a ťažil z neho značný prospech. Ježišom bol
vyzvaný k tomu, aby sa stal učeníkom. To v tamojšej praxi znamenalo, že by musel
putovať z miesta na miesto a hlásať príchod Božieho kráľovstva. Jeho odpoveď je vo
forme odmietnutia povolania. To vedie k výrokom o bohatstve, ktoré sa prezentuje ako
prekážka nasledovania Krista a dokonca ako prekážka do vstupu do Božieho kráľovstva.
Od 23. verša sa už nerieši povolanie k učeníctvu, ale vstup do kráľovstva. Rovnako ako
v Mt 19,16-19. Práve toto je veľmi náročné pre boháča. Matúš vynecháva údiv učeníkov
nad učením Ježiša (por. Mk 10,24) a Ježišove opakovanie výroku.
Porovnanie tejto situácie s ťavou a ihlou naznačuje, že je jednoducho nemožné, aby
boháč vstúpil do Božieho kráľovstva. V rabínskej literatúre sa vyskytuje obraz slona
prechádzajúceho cez ucho ihly k poukázaniu na niečo nemožné. Myšlienka, že
v starovekom Jeruzaleme bola brána, ktorá sa volala “Ihla“, čiže bola tak úzka, že cez ňu
nemohla prejsť ani ťava, je neopodstatnená.
Podľa Dt 28,1-14 a iných textov bolo bohatstvo a stým aj spojené požehnanie
následkom poslušnosti hlasu Pána. Kto teda môže byť spasený, ak bohatí ľudia nemôžu
vstúpiť do večného života? Ježiš hovorí, že spása je Boží dar a nedá sa človekom nijako
zaslúžiť.
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Ježiš odpovedá na Petrovu otázku, aká je odmena pre tých, ktorí nasledujú Krista
(19,27), že budú mať podiel na sláve Syna človeka. Palingenesia „znovuzrodenie“ má
bohaté pozadie v grécko-rímskej filozofii. Na tomto mieste je však toto slovo použité
k popísaniu nového sveta, ktorý bude nastolený v plnosti pri príchode Božieho kráľovstva.
Syn človeka sa v spojení s korunovaním slávou vyskytuje v Dan 7 a Mt 25,31-46. Taktiež
aj v 1 Hen 45,3; 51,3; 55,4; 61,8; 62,2. Dvanásť učeníkov sa podieľa na Ježišovej sláve a na
jeho úlohe ako sudcu. V Matúšovom podaní znamená dvanásť kmeňov Izraela len a len
Izrael. Nejedná sa o symbolické označenie cirkvi.
Matúš zmenil poradie, ktoré používa Mk 10,29-30 „matku alebo otca“. Rovnako aj
vynechal niektoré Markove zásadné obraty: „kvôli evanjeliu; teraz v tomto veku a vo veku
budúcom“. Matúš nevylučuje sto násobnosť v tejto dobe, ale prejavuje väčší záujem
o dobu nadchádzajúcu.
Výrok „poslední prvými“ naráža v kontexte Mt 19,16-29 na veľký obrat, ktorý je v pozadí
učenia o bohatstve a chudobe. Z hľadiska nasledujúcej pasáže (20,1-16) tento výrok
uzatvára priebeh o pracovníkoch, ktorí dostali zaplatené v obrátenom poradí, ako boli
najatí.
Tri časti väčšieho celku v Mt 19,16-30 nasledujú v Mk 10,17-31. Jedná sa o Ježišovo
stretnutie s bohatým mládencom (Mt 19,16-22 = Mk 10,17-22), jeho upozornenie na
nebezpečenstvo bohatstva (Mt 19,23-26 = Mk 10,23-27) a jeho sľub v odpovedi na otázku
Petra (Mt 19,27-30 = Mk 10,28-30). V prvej časti uvádza Matúš prikázanie týkajúce sa
milovania svojho blížneho ako samého seba (19,19). Takýmto spôsobom Ježiš vytvára
teologický základ na to, aby sa bohatý mládenec vzdal majetku, ktorý nadobudol. Matúš
taktiež vložil podmienku „Ak chceš byť dokonalý“ (19,21). Zdá sa, že tak ponecháva
priestor pre dve náboženské povinnosti: zachovávanie prikázaní (19,16-20) a nasledovanie
Ježiša ako plne schopný učeník (19,21-22). Mládenec nemá záujem podieľať sa na plnom
nasledovaní Ježiša. Ježiš ale napokon hovorí, že ak mladík zachová prikázania „vojde do
života“ (19,17).
Okrem vynechania údivu učeníkov nad učením Ježiša (Mk 10,24) sa drží druhá časť
Matúša presne textu v Mk 10,23-27. Matúš ale vkladá v Mt 19,27-30 obraz „nového
veku“, kedy Syn človeka zasadne v sláve s dvanástimi apoštolmi, aby súdili dvanásť
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izraelských kmeňov (19,28). Touto cestou Matúš vkladá najzreteľnejšiu odmenu za
nasledovanie Krista do budúceho veku a túto odmenu spája s osudom celého Izraela.
Symbolika dvanástich kmeňov Izraela bola obsiahnutá v ustanovení dvanástich apoštolov.
Skupina ľudí, ktorí sú okolo Ježiša predstavuje síce Izrael, ale nie nový Izrael. Jej úlohou
v budúcnosti bude predsedanie súdu nad celým Izraelom. O súde pohanov sa píše v Mt
25,31-46: „Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón
svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých,
ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom kráľ
povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám
pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som sm dný a
dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma,
bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo v zení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia
spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo sm dného a dali
sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme
ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo v zení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie:
Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa,
ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol
som sm dný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som
nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo v zení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni
odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo sm dného, alebo ako cudzinca, alebo
nahého, alebo chorého, alebo vo v zení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen,
hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.
A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“
Pri rozoberaní textu Mt 19,16-30 sa často poukazuje na židovskú predstavu o Božom
žehnaní spravodlivému vo forme bohatstva (Dt 28,1-14). Následne sa to dáva do
protikladu kresťanského ideálu, kde sa má človek zrieknuť majetku pre Božie kráľovstvo.
Toto porovnanie je ale mylné.
Je evidentné, že sa kumránsky esejci dobrovoľne zriekali svojich majetkov pri vstupe do
sekty. Riadili sa heslom, že všetci, ktorí sa oddajú jeho pravde, prinesú všetko svoje
poznanie, silu a majetok do Božej obce, aby očistili svoj majetok podľa jeho spravodlivého
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Úradu. Teologické pozadie tohto kumránskeho spôsobu života spočívalo v príprave na
príchod kráľovstva Božieho v úplnej plnosti.
Varovanie pred nebezpečenstvom bohatstva bolo rovnako známe aj z biblickej tradície.
Ezechiel upozorňuje vo svojom opise dňa Hospodinovho hnevu, na neschopnosť striebra
a zlata vyslobodiť tých, ktorých neprávosť privedie k pádu (Ez 7,19). V Prísloví sa odporúča
vyváženosť a skromnosť: „Je lepšie mať málo a báť sa Hospodina, než mať veľký poklad
a s ním nepokoj“ (Pr 15,16). „Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo! (...) tak aby som
presýtený nezlyhal a nepovedal: Kto je Hospodin?“ (Pr 30,8-9).
Varovanie pred nebezpečenstvom bohatstva sa nachádza aj v Sir 31,5-7:
„Kto miluje zlato, nedôjde ospravedlnenia,
Kto sa naháňa za prospechom, dostane sa na scestie.
Mnohí stroskotali kvôli zlatu,
Slepo sa rútili do záhuby.
Zlato je pascou svojim ctiteľom,
Každý nemúdry sa do neho chytí.“
Ježiš je týmto Matúšovým učením o nebezpečenstve bohatstva zasadený do prorockej
ale aj múdroslovnej tradície. Zanechanie majetku nebolo v starovekom judaizme tak
neobvyklé, ako ukazuje kumránsky Rád Jednoty. Raní kresťania však žili inak, ako
kumránska sekta na púšti. Väčší dôraz kládli na ohlasovanie prichádzajúceho Božieho
kráľovstva, než na jeho čakanie. Je možné, že prídavok Matúša k vymenovaniu prikázaní
v 19.19 („miluj blížneho ako sám seba“), pridáva k zrieknutiu sa majetku, ku ktorému je
mládenec vyzvaný, známku sociálneho záujmu. Ak by sa mládenec vzdal svojho majetku
a nasledoval by Krista, prišiel by o možnosť dávať v budúcnosti almužny. Prikázanie o
láske k blížnemu, ktoré Matúš vložil v 19,19 mohlo zmierniť túto stratu odvolaním sa na
zlaté pravidlo v Mt 7,12: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je
celý zákon i proroci.“
V kontexte konfliktu Matúšovej obce s ostatnými židovskými skupinami sa objavuje
najdôležitejšie tvrdenie v Mt 19,28: „V novom veku, až Syn človeka zasadne na svojom
56

slávnom tróne, taktiež vy budete sedieť na dvanástich trónoch, súdiac dvanásť izraelských
kmeňov.“ Tento výrok je prísľubom, že dvanásti apoštolovia budú mať rozhodujúce slovo
v eschatologickom súde voči Izraelu. Nie je potrebné spájať dvanásť kmeňov s cirkvou, či
hovoriť o novom Izraely. Dvanástka zostáva vo vnútri Izraela a vykonáva svoju funkciu
v roli sudcu dvanástich kmeňov. Pointa je v odhalení Ježiša a jeho učeníkov ako
najdôležitejších ľudí v židovskom národe. Aj keď pre nepriateľov týchto prehlásení bolo
niečo také nepredstaviteľné, kresťanom študujúcim Matúša boli tieto prehlásenia nádejou
v temných časoch na konci 1. storočia.
Najevidentnejšie veci pre aktualizáciu Mt 19,16-30 sú výzvy k vzdaniu sa majetku
a uznanie, že bohatstvo dokáže byť nebezpečné a že dokáže človeka zviesť na zlú cestu.
Pokiaľ bolo také učenie ťažké v Palestíne 1. storočia, o čo ťažšie musí byť pre dnešný
Západný svet 21. storočia? Pre drvivú väčšinu dnešnej spoločnosti je taký nárok niečo
nepredstaviteľné a neuskutočniteľné. Žijeme v dobe, ktorá kladie dôraz na užívanie si, na
zisk, na prospech a na zážitky. Skromnosť, chudoba, sebazaprenie, alebo nasledovanie
Krista sa dnes nenosí a býva to nahradené pôžitkárstvom a povrchnosťou. Lenže náuka,
ktorú tu rozoberám patrila a patrí medzi tie najhlavnejšie témy celých evanjelií.
Zdá sa, že v Mt 19,16-22 je rozdiel medzi zachovávaním prikázaní a plného učeníctva.
Predpokladá sa ale, že zachovávanie prikázaní stačí k „získaniu večného života“ (Mt 19,1617). Toto rozdelenie bolo v kresťanských dejinách základným rozdelením kresťanov na
tých „obyčajných“ a na tých, ktorí rady z evanjelií dotiahli aj do praxe. V praxi to znamená
život v chudobe, čistote a poslušnosti. Takýto život si vyberajú mníšske rády, alebo iné
najrôznejšie náboženské komunity. Výrok, že v Mt 19,16-22 existuje rozlíšenie, ktoré
rozdeľuje kresťanov do dvoch rôznych skupín života, mnohí moderní vykladači popierajú.
Bohatý mládenec ale nebol kresťan. Bol to Žid, ktorý po svojej otázke na Ježiša, ako získať
večný život, dostal nasledujúcu odpoveď: „Zachovávaj prikázania.“ Ak to bude robiť,
vojde do života (Mt 19,17). Môže to znamenať, že tento text ukazuje možnosť spásy Židov
oddelene od cesty kresťanského učeníctva, ku ktorému bol bohatý mládenec vyzvaný, ak
chce byť dokonalý.
Ježiš neočakával, že bohatý mládenec bude dodržiavať zákon aby vstúpil do večného
života. Očakával, že bude počúvať a nasledovať Jeho. Navyše „vstup“ v tomto prípade
neznamená akúsi premenu. Namiesto toho mal Ježiš na mysli eschatologický vek, ktorý
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jedného dňa v budúcnosti príde. Stručne povedané, Ježiš očakával, že ktokoľvek , kto
vstúpi do života na konci veku, preukáže v praxi svoju spravodlivosť. V Matúšovi sa to
nazýva „byť spravodlivý“ alebo „byť dokonalý“ ako Nebeský Otec a to sa naplní pokiaľ
človek bude milovať svojho blížneho ako samého seba. Samozrejme, akékoľvek uvedenie
spravodlivosti do praxe spôsobuje iba Boh skrz Ducha Svätého. Získanie spravodlivosti je
preto veľkým darom pre každého veriaceho.64

5.2

Marek 10,17-31

Evanjelium podľa Marka je prvým dokladom žánru „evanjelia“. Jeho názov je odvodený
od označení ústne predávaných výrokov kresťanskej viery, ktorých stredom bolo
svedectvo O Ježišovom vzkriesení a jeho novej „poveľkonočnej“ prítomnosti v kresťanskej
obci. Markovo evanjelium ako počiatok evanjelia bolo vytvárané s cieľom predstaviť
čitateľom (poslucháčom) toho, ktorého nová, duchovná prítomnosť sa v ústnom evanjeliu
zvestuje.65

5.2.1

Preklad z pôvodného znenia

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα
αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
A keď vychádzal na cestu, pribehol jeden (človek), pokľakol pred ním a pýtal sa ho: „ obrý
učiteľ, čo mám učiniť, aby som získal večný život?“
18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.
Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto (nie je) dobrý, len jediný: Boh.
19 τὰς ἐντολὰς οἶδας: Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,
Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.
Prikázania poznáš: Aby si nezabil, nezcudzoložil, neukradol, nevydal krivé svedectvo,
nepodviedol, cti svojho otca a matku.“
20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
On mu povedal: „Učiteľ, toto všetko zachovávam od svojej mladosti.“
21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εν σε ὑστερεῖ: ὕπαγε

64 Pozri STANLEY, A. P. The rich young ruler and salvation. Bibliotheca sacra [online]. 2006, 163(649) s.,
ISSN 00061921 Str. 58.
65 Pozri POKORNÝ, P. Ježíš Nazaretský: historický obraz a jeho interpretace. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH,
2005, 174 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-135-8. Str. 116.
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ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο
ἀκολούθει μοι.
Ježiš sa na neho pozrel, zamiloval (si) ho a povedal mu: „Jedno ti chýba: Choď, predaj
všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma.“
22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
On sa nad tým slovom zachmúril a so zármutkom odišiel, lebo mal mnoho majetku.
23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ
χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται.
Ježiš sa rozhliadol a hovorí svojim učeníkom: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva
tí, ktorí majú majetok.“
24 oἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει
αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν:
Učeníci sa pri jeho slovách desili. Ježiš im zase na to hovorí: „ eti, ako neľahké je pre tých,
ktorí sa spoliehajú na majetok. Vojsť do Božieho kráľovstva.
25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
Ľahšie je aby ťava prešla uchom ihly, než aby bohatý vošiel do Božieho kráľovstva.“
26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
Oni boli veľmi ohromené a hovorili (si) medzi sebou: „A kto môže byť zachránený?“
27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ,
πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ.
Ježiš sa na nich pozrel a hovorí: „U ľudí (je to) nemožné, ale nie u Boha. Pretože u Boha (je)
možné všetko.“
28 Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι.
Peter mu začal hovoriť: „Hľa, my sme opustili všetko a nasledujeme ťa.“
29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς
ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,
Ježiš povedal: „Amen, hovorím vám, nie je nikto, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry
alebo matku alebo otca alebo deti alebo pole kvôli mne a kvôli evanjeliu,
30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ
ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ
ζωὴν αἰώνιον.
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aby teraz v tomto období nedostal stokrát (viac) domov, bratov a sestier, matiek a detí
a polí s prenasledovaniami a v prichádzajúcom veku život večný.
31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι.
Mnohí prví budú poslední a poslední prví.“

5.2.2

Rozbor textu66

Pripomenutie cesty stále dáva čitateľovi na zreteľ, že bol Ježiš na cestách. Marek znova
na začiatok pasáže vynecháva Ježišovo meno, ale jasné, že sa jedná o Neho. Preto môže
byť jeho meno v preklade bez problémov doplnené. O veľkosti majetku mládenca sa
dozvedáme až v 22. verši. Podľa Lk 18,18 sa jednalo o popredného muža. Tým, že padol,
alebo pokľakol, vyjadril voči Ježišovi úctu a rešpekt. U Marka sa slovo gonupete,w
(pokľaknúť) vyskytuje už len raz, v spojení s malomocným, ktorý prišiel za Ježišom a prosil
ho o uzdravenie: „Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš
ma očistiť.“ (Mk 1,40). Oslovenie „učiteľ dobrý“ nebolo v židovských kruhoch nijak
neobvyklé. Neskrývalo žiadny zjavný zápor voči Ježišovi, aj napriek jeho nasledujúcej
odpovedi. Muža zaujíma Ježišov názor na získanie vstupu do Božieho kráľovstva, ktoré
znamenalo synonymum pre večný život.
V predchádzajúcej perikope (Mk 10,13-16) sa píše, že je dar od Boha vstup do Jeho
kráľovstva: „K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to
Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im,
lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako
dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.“
Nie je jasné, prečo Ježiš považuje označenie „dobrý učiteľ“ za urážku. Možno to chápal
ako neúprimný kompliment so skrytým nepriateľským úmyslom. Svoj názor však v 21.
verši mení. Matúš túto zmenu zjemňuje: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný
život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro?“ (Mt 19,16,17). V židovskej tradícii
sa meno „dobrý“ vzťahuje okrem Boha aj k iným veciam. Napr. v Gn 1,4.10 „Boh videl, že
svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody
66 Podľa DONAHUE, J. R., HARRINGTON, D. J. Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2006, 495 s. Sacra pagina. ISBN 80-7192-915-8. Str. 309-315.
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nazval morom. Boh videl, že je to dobré.“ Vynárajú sa otázky, či napr. Ježiš vyjadruje svoju
nedostatočnosť v porovnaní s Bohom, alebo poukazuje na svoje božstvo.
Uvedené prikázania sa nachádzajú v druhej časti Desatora a zaoberajú sa vzťahom
k druhým ľuďom. Ich poradie – vražda, cudzoložstvo, krádež, krivé svedectvo, úcta
k rodičom – kladie dôraz na vraždu a cudzoložstvo. Prečo je ale potrebné klásť dôraz na
vraždu u človeka, ktorý naozajstne hľadá kráľovstvo Božie? Prikázanie o cudzoložstve
môže odkazovať na Ex 20,17 „Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani
po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho
oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ Taktiež je vypustené v niektorých
rukopisoch Marka, v Mt 19,18 „Ježiš mu povedal: Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš!
Nepokradneš! Nevydáš krivé svedectvo!“ a v Lk 18,20 „Poznáš prikázania: Nescudzoložíš!
Nezabiješ! Nepokradneš! Nepovieš krivé svedectvo! Cti si svojho otca a svoju matku!“ To
znamená, že bolo naozaj súčasťou pôvodného Markovho textu.
Muž už vypúšťa z oslovenia Ježiša „dobrý“. Zachovával prikázania od mladosti, čo
znamená že mladíkom už nie je. Doteraz sa ale zdalo, že zachovávanie prikázaní stačí na
to, aby človek mohol získať večný život.
Ježišov prístup k mužovi sa zmenil. Ježiš sa na neho s láskou pozrel a pravdepodobne
obdivoval jeho čestný a poctivý prístup k zachovávaniu Desatora. Chcel ho pozvať na
cestu jeho učeníkov. Matúš to chápal ako pozvanie k dokonalosti „Ak chceš byť dokonalý,
choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a
nasleduj ma.“ (Mt 19,21). Ježiš od muža chcel, aby sa vzdal svojho majetku a prišiel tak
o rolu dobrodinca, ako už ukazoval Jóbov príklad: „V krajine Úc žil jeden muž, ktorý sa
volal Jób. Bol to dokonalý, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého. Narodilo sa
mu sedem synov a tri dcéry.

o jeho vlastníctva patrilo sedemtisíc oviec, tritisíc tiav,

p ťsto volských záprahov, p ťsto oslíc a veľké množstvo služobníctva. Tento muž bol
významnejší než všetci ľudia Východu. Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený
deň, usporadúvali domáce hostiny, na ktoré pozývali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili.
Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Jób posielal po nich a posv coval ich. Včasráno vstával,
obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pretože si povedal: Možno moji synovia
zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Jób to takto robieval ustavične.“ (Jób 1,1-5); „Jób
pokračoval vo svojich výrokoch takto: Kiežby mi bolo ako v dávnych mesiacoch, ako v
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dňoch, keď bdel nado mnou Boh, keď nad mojou hlavou žiarila jeho svieca a ja som pri
jeho svetle kráčal temnotou, ako v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia priazeň nad
mojím stanom, keď bol ešte so mnou Všemohúci a moje deti okolo mňa, keď sa moje kroky
kúpali v smotane, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. Keď som prechádzal mestskou
bránou a keď som na námestí zaujímal svoj stolec, mladíci, hneď ako ma zbadali, skryli sa,
starci vstali a ostali stáť. Kniežatá sa zdržiavali slov a ústa si zakryli dlaňou...“ (Jób 29,125). Vyzýva ho, aby pripustil, že existujú aj väčšie dary ako byť bohatý v tomto živote a byť
dobrodincom.
Sloveso στυγνάσας (zosmutnel) sa objavuje u Marka len na tomto mieste a doslova
znamená „zosmutnieť, alebo zblednúť“. V širšom slova zmysle by sa to dalo preložiť ako
„byť vydesený, či zhrozený“. Muž odišiel zarmútený, pretože nedokázal odpovedať na
Ježišovo pozvanie, aby sa stal Jeho učeníkom. To by od neho vyžadovalo zrieknutie sa
celého majetku, na ktorý bol tak zaťažený. Až na konci príbehu sa dozvedáme že mal
mnoho mamonu. Musel si vybrať, či pôjde cestou za Ježišom, alebo cestou bohatstva.
Lenže túžba po bohatstve ho učinila neschopným pripojiť sa na cestu s Ježišom a putovať
do izraelskej zemi.
Príslovka duskolwj (ťažko) a prídavné meno du,skoloj (ťažký) sa vyskytuje len u Marka
10,23-24: „Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: Ako ťažko sa dostanú
bohatí do Božieho kráľovstva! Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im to
zopakoval ešte raz:

eti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva!“. Pojem crhmata

(bohatstvo), je ešte silnejší ako kthmata (majetok) v 10,22. Bohatstvo predstavuje
prekážku, ktorá spočíva v myšlienkach a energii, ktorú musí človek vynaložiť na udržanie si
bohatstva. To môže byť zásadnou prekážkou k tomu, aby sa pre neho stalo stredom Božie
kráľovstvo.
Učeníci boli pravdepodobne v úžase preto, lebo sa obecne predpokladalo, že bohatstvo
je znamením požehnania a Božej priazne: „Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina,
svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam,
Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať slovo
Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať.
Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života,
plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďatá tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda.
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Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a
požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Hospodin sa postará o porážku tvojich
nepriateľov, ktorí povstanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmimi
cestami budú pred tebou utekať. Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich
zásobárňach i vo všetkom, čoho sa chopí tvoja ruka. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva
Hospodin, tvoj Boh. Ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po
jeho cestách, Hospodin ťa povýši na sv tý ľud, ako ti prisahal. Potom všetky národy zeme
uvidia, že nosíš Hospodinovo meno a budú sa ťa báť. Hospodin ti dá hojnosť blaha, a to v
plode tvojho života, v plode tvojho dobytka i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej
Hospodin pod prísahou sľúbil tvojim otcom, že ti ju dá. Hospodin ti otvorí štedrú
pokladnicu, nebesia, a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď; bude požehnávať každé
dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od
nikoho. Ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem,
zachovávať a uskutočňovať ich, Hospodin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš
vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať. Neodchyľuj sa ani napravo, ani naľavo, ani od
jediného slova, ktoré vám dnes prikazujem, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil.“ (Dt
28,1-14). Oslovenie učeníkov ako detí (TEKNA), sa u Marka vyskytuje iba na tomto mieste.
V jednotnom čísle sa však tento výraz objavuje ešte v 2,5. Zatiaľ čo sa 23. verš niesol
v duchu, ako je ťažké vojsť do Božieho kráľovstva bohatým, v 24. verši je už ťažké vojsť
doň pre kohokoľvek. „Některé rukopisy proto z pochopitelných důvodů vymezují tento
výrok vkládáním dodatků jako „pro toho, kdo spoléhá na svůj majetek“, „pro toho, kdo je
bohatý“ či „pro ty, kdo mají majetek“. Západní rukopisy přemísťují výrok ve verši 24 za
výrok ve verši 25. Ačkoli je toto pořadí logičtější, není pravděpodobně původnější.“ 67
Hyperbola ilustruje, aké ťažké, resp. ako je nemožné dostať sa boháčovi do Božieho
kráľovstva. Nahradenie ka,miloj (lano), namiesto kamhlon (ťava) v niektorých rukopisoch
len pilustruje snahu o zmiernenie danej hyperboly. Myšlienka, že v Jeruzaleme existovala
brána s názvom „Oko ihly“, alebo „Ťavia brána“, nemá žiadny historický základ a je len
ďalším pokusom o zmiernenie hyperboly.

67 DONAHUE, J. R., HARRINGTON, D. J. Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2006, 495 s. Sacra pagina. ISBN 80-7192-915-8. Str. 311.
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Ďalšie užasnutie učeníkov vyplýva z Ježišovho obecného výroku z verša 24 a z výroku
o ťave vo verši 25. Ak je také ťažké sa dostať do Božieho kráľovstva bohatým, čiže tým,
ktorí majú prostriedky na almužny a čas na zachovávanie Božích prikázaní, ako náročné to
musí byť pre ostatných. Ježiš u učeníkov vyvolal teologický dotaz o vojdení do Božieho
kráľovstva a získaní večného života. Sú vedení k poznaniu, že spása je iba vo forme daru
a to z Božej iniciatívy.
Výrok o všemohúcnosti Boha, presúva pozornosť Ježišovho učenia od toho, čo ľudia
musia urobiť (verš 19 a 21), aby poznali Boha ako toho, kto stojí za procesom spásy
a pozýva ľudí aby vstúpili do Božieho kráľovstva (10,13-16). „Je azda Hospodinovi niečo
nemožné?“ (Gn 18,14).
Peter, ako bolo jeho zvykom, hovorí za učeníkov (Mk 8,29.32; 9,5; 11,21). Učeníci
predstavujú akýsi protiklad muža, ktorý odmietol Ježišovo pozvanie, aby sa stal učeníkom.
Patrili medzi prvých, ktorí opustili svoje rodiny a domovy: „Keď prechádzal popri
Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora, keďže boli
rybári. Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Hneď zanechali siete a
nasledovali ho. Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána,
ako na lodi opravovali siete. Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s
nádenníkmi na lodi a odišli za ním.“ (Mk 1,16-20).
Ježišovo vymenovanie začína domom a končí poľom. Tí, ktorí tvoria domácnosť sú
uprostred. Ježiš stavia seba a evanjelium na jednu úroveň. Aj rané kresťanské zhrnutia
viery stotožňujú Ježiša s evanjeliom: „Evanjelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil
z ávidovho potomstva a podľa ucha sv tosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako
Boží Syn s mocou, evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rim 1,3-4); „Bratia,
pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom
zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho ohlasoval,
iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám
prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa
vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom vanástim.“ (1Kor 15,1-5). Často
ale býva spochybňované, či tento spôsob reči užíval Ježiš aj sám o sebe.
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Väčšina rukopisov Lk 18,30 a niektoré rukopisy Mt 19,29 majú miesto „stonásobne viac“
„mnohokrát viac“. Výrazy „teraz v tomto čase“ a „v budúcom veku“, sú typickými pre
rozlíšenie židovskej apokalyptiky medzi prítomnosťou (tento vek/svet) a budúcnosťou
Božieho kráľovstva (budúci vek/svet). Vymenovanie darov popisuje obraz Božieho
kráľovstva, ktoré môže kresťanská obec zakúšať už na zemi. Preto je obraz „teraz v tomto
čase“ pozitívnejší než v židovskej apokalyptike, pretože v nej bol prítomný vek/svet
vnímaný prevažne ako zlý. Popis darov je rovnaký ako u Mk 10,29, akurát tu chýba
spomenutie otca: „Ježiš odpovedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom,
bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium“. Dôvody
vynechania môžu byť rôzne. Buď sa tak stalo len chybou prepisovateľa, alebo existujú
argumenty, kedy v Božom kráľovstve nebude miesto pre iného otca, ako Boha. Rovnaké
vynechanie je aj v Mk 3,34-35 „Prešiel pohľadom po okolo sediacich a povedal: Hľa, moja
matka i moji bratia! Lebo mojím bratom, sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu!“.
Por. Mt 23,9 „Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v
nebesiach.“ Pripomienka prenasledovania je obrat, ktorý prerušuje plynulý a pozitívny
chod textu. Je obecne pripisovaná Markovi a to by znamenalo, že prenasledovanie
odpovedá realite, v ktorej sa Marek nachádzal.
Výrok o posledných a prvých sa vyskytuje v synoptických paralelách (Mt 19,30; Lk 13,30
= Q; Mt 20,16). Hlavnou myšlienkou je premena hodnôt, ktorá bude sprevádzať príchod
Božieho kráľovstva v jeho plnosti.
Mk 10,17-31 je najdlhším oddielom celého evanjelia, ktorý sa priamo sústreďuje na
etické otázky a odráža Ježišovu etiku radikálneho učeníctva. Perikopa sa skladá z troch
častí zaoberajúcich sa rôznymi druhmi bohatstva a chudoby. Prvá časť (10,17-22) je
rozprávanie o dobrom a zbožnom mužovi, ktorý sa ale cíti nútený odmietnuť pozvanie
Ježiša, aby sa stal Jeho učeníkom, pretože bol veľmi bohatý. Nedokáže prijať Ježišovu
výzvu, aby predal všetko čo má a zisk rozdal chudobným a nasledoval Ježiša. Druhá časť
(10,23-27) je súkromné nariadenie okolitým učeníkom, v ktorom im Ježiš rozpráva, aké je
ťažké pre bohatého vojsť do kráľovstva Božieho. V tretej časti (10,28-31) je Ježišov prísľub
učeníkom, že sa dočkajú oveľa väčšej odmeny. Nemyslel tým „len“ večný život v Božom
kráľovstve, ale už v tomto, kvôli ich vzdaniu sa svetského života a nasledovaniu Ježiša. Aj
keď sú tieto časti spojené a v minulosti mohli fungovať separátne, znázorňujú tri dôležité
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pohľady na tému bohatstva a chudoby v NZ: bohatstvo je prekážkou učeníctva, Boh dáva
prednosť chudobným a forma odmeny (prítomnej aj budúcej) za dobrovoľnú chudobu pre
Božie

kráľovstvo.

S najvyššou

pravdepodobnosťou

pochádzajú

tieto

vyjadrenia

z pôsobenia a učenia Ježišovho. Touto cestou môžeme jasnejšie pochopiť rane kresťanský
pohľad na tieto otázky.
Prvá časť predstavuje bohatstvo ako prekážku učeníctva. V Markovom evanjeliu
znamená učeníctvo prijatie potulného života Ježiša a jeho nasledovníkov. Detaily takéhoto
života sú popísané v misijnej reči Ježiša k Dvanástke: „Zavolal si

vanástich, začal ich

posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi. Prikazoval im, aby si na cestu
okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, na nohy si mali obuť
len sandále a nemali si obliekať dvoje šiat. Ďalej im hovoril: Keď vojdete niekde do domu,
zostaňte tam dovtedy, kým z toho miesta neodídete. Ak vás na niektorom mieste neprijmú
a nebudú chcieť vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z nôh ako svedectvo pre nich.
Vyšli teda a vyzývali na pokánie. Vyhnali mnohých zlých duchov, pomazali olejom veľa
chorých a uzdravili.“ (Mk 6,7-13). Nasledovanie Ježiša a zdieľanie s ním jeho poslanie učiť
a uzdravovať, vyžaduje prijatie toho najjednoduchšieho spôsobu života a podriadenie
osobného komfortu svojmu poslaniu. Chudoba u Marka je skôr apoštolská, čiže
podriadená misijnému účelu, než asketická, v zmysle, že by sebazapieranie bolo
samotným jej zmyslom a cieľom. Odmietnutie Ježišovho pozvania je zakorenené
v mužovej neochote prijať potulný spôsob života, aký bol typický pre jeho nasledovníkov.
Jeho majetok sa stal bariérou k prijatiu účasti na Ježišovom poslaní. Ježišovi nasledovníci
majú dobrovoľne prijať jednoduchý spôsob života v službe apoštolskému poslaniu
a nedovoliť, aby im starosti o pozemský majetok bránili v plnení ich poslania. A to je veľké
pozitívum tejto prvej časti.
V druhej časti (10,23-27) sa nepriamo spomínajú ľudia chudobní po materiálnej
a ekonomickej stránke. Pre boháča je totiž náročné vojsť do Božieho kráľovstva. Túto
tému najlepšie formuluje Lukášova zbierka blahoslavenstiev a bied: „Blahoslavení
chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. No beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje
radosti už teraz.“ (Lk 6,20.24). Taktiež je bieda oslávená v Magnifikáte: „Hladných nasýtil
dobrotami a boháčov prepustil naprázdno.“ (Lk 1,53). Téma prednosti chudobných
v Božom kráľovstve sa rozvíja v 10,23-37, najmä výrokom Ježiša o tom, ako bohatstvo
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a množstvo majetku môže ľuďom brániť vo vstupe do Božieho kráľovstva. Zároveň sa
naskytuje nevyslovený predpoklad, že bohatí sa môžu nechať pohltiť starosťami o hmotný
prospech natoľko, že sa pre nich stane až príliš dôležitým. Nebudú schopní nadobudnúť
poznanie, že Božie kráľovstvo je Božím darom. Túto skutočnosť si vedia najlepšie
uvedomiť ľudia chudobní.
Tretia časť (10,28-31) sľubuje odmenu tým, ktorí príjmu chudobu v službe Ježišovho
poslania zvestovať Božie kráľovstvo. Ich odmena je eschatologická („v budúcom veku
večný život“) a taktiež prítomná, či ekleziologická („aby nedostal teraz v tomto čase
stonásobne viac...“). Táto téma je podobne vyjadrená aj v podobenstve u Lukáša
o boháčovi a Lazarovi (Lk 16,19-31 – budúcnosť) a znova v Magnifikáte (Lk 1,46-55 –
prítomnosť). Marek nevyzdvihuje natoľko tému zdieľania materiálneho bohatstva. To je
hlavnou témou najmä u Lukáša a v Skutkoch (Lk 16,19-31 a Sk 2,43-47; 4,32-5,11).
Aj keď je opustenie rodiny a majetku v Ježišovom odkaze jasne ukotvené, iba u Mareka
sa objavuje sľub novej rodiny a nového majetku. Opustená rodina bude nahradená novou.
Stonásobný úžitok, ktorý Markov čitateľ pozná z Mk 4,7.20, je plodom počutia a správania
sa podľa Božích slov o novej rodine, ktorá nemá korene v rodovej príbuznosti, ale v Božej
moci: „Ďalšie padlo medzi bodľačie. Bodľačie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo
úrodu. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiate do dobrej pôdy: slovo počúvajú, prijímajú a
prinášajú úžitok tridsaťnásobný, šesťdesiatnásobný, ba aj stonásobný.“ Toto hľadisko sa
v NZ vyskytuje všade, kde sa kresťanská obec spája s rodinnou terminológiou. Prví
kresťania si hovorili „brat“ a „sestra“. Pavel nazýva Onezima svojim „synom“ (Flm 10).
Prirovnáva svoju prácu medzi Tesalonickými k chovaniu matky hýčkajúcej svoje deti a ku
chovaniu otca povzbudzujúceho svoje deti: „Hoci ako Kristovi apoštoli sme mohli dať
najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúdni, ako keď matka kŕmi a láska svoje
deti. Tak sme vám boli naklonení, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie
evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás obľúbili. Iste sa, bratia, pam táte na
našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli
na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. Vy i Boh ste svedkami, ako zbožne,
spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacim. Viete dobre, že sme každého z
vás ako otec svoje deti napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život
dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.“ (1 Tes 2,7-12) a Rúfovu
67

matku nazýva aj svojou „matkou“: „Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku,
ktorá je aj mojou matkou.“ (Rim 16,13). Prax pohostinstva a prijímania tuláckych
misionárov spôsobila, že prví kresťania mali veľa domov: „Amen, hovorím vám: Niet
nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a
pre evanjelium“ (Mk 10,29). Vynechanie „otcov“ v Markovom vymenovaní odmien je pre
niektorých bádateľov dôkazom toho, že Markove domáce cirkvi spochybňovali
prevládajúci patriarchálny model rodinného života.
Chudoba, ktorú zdôrazňuje Marek a iní novozákonní autori, je v prvom rade chudoba
prijatá dobrovoľne, v službe hlásania svedectva Božieho kráľovstva. Jej úlohou je poznanie
zvrchovanej dôležitosti Božieho kráľovstva tým, že obmedzí akékoľvek rozptýlenie, ktoré
zo sebou nesie bohatstvo. Sľubuje odmenu v budúcnosti a aj v prítomnosti. Markov
dodatok „hoci s prenasledovaním“ v 10,30, je však pripomienkou reality, v ktorej Markova
obec žila a pracovala (tak ako mnohí kresťania dodnes).
Učenie o chudobe a bohatstve predstavuje trvalú výzvu pre ľudí, ktorí sa sami odvažujú
nazývať kresťanmi a najmä pre tých, ktorí tak činia v bohatých zemiach dnešného sveta.

5.3

Lukáš 18,18-30

Evanjelium Lukáša poskytuje čitateľom podrobný popis Ježišových diel, učenia a života.
Podobne ako ostatní traja kanonickí pisatelia evanjelia, Lukáš venoval veľkú pozornosť
historickým skutočnostiam. Evanjelista napr. zaznamenal mená niekoľkých rímskych
predstaviteľov, ktorí boli pri moci v čase Ježišovho narodenia. Na rozdiel od súčasného
konvenčného písania, autor Lukášovho evanjelia nekládol až taký dôraz na presnosť
každého zmieňovaného detailu, či na zachovanie presnej chronológie. Veľa udalostí, ktoré
sa v tomto evanjeliu nachádzajú, nie sú usporiadané tak, aby zodpovedali presnému
historickému poradiu.68

5.3.1

Preklad z pôvodného znenia

18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
κληρονομήσω;

68

Pozri LIOY, D. One Saviour and Two Responses: A Comparison and Analysis of Luke 18. Conspectus (South
African Theological Seminary) [online]. 2017, 23, 125-155 [cit. 2017-06-29]. ISSN 19968167.
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Jeden z popredných mužov sa ho opýtal: „ obrý učiteľ, čo mám učiniť aby som získal
večný život?“
19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.
Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto (nie je) dobrý, než jeden: Boh.
20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.
Prikázania poznáš: Aby si nezcudzoložil, nezabil, neukradol, nevydal krivé svedectvo, cti
svojho otca a matku.“
21 ὁ δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.
On povedal: „To všetko zachovávam od (svojej) mladosti.“
22 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει: πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ
διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
Keď (to) Ježiš započul, povedal mu: „Jedno ti ešte chýba: Predaj všetko čo máš, rozdaj
chudobným a budeš mať poklad v nebesiach, potom príď a nasleduj ma.“
23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol veľmi bohatý.
24 Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς [περίλυπον γενόμενον] εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα
ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται:
Keď ho Ježiš uvidel (ako sa veľmi zarmútil), povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho
kráľovstva tí, ktorí majú majetok.
25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
Lebo je ľahšie, aby ťava prešla uchom ihly, než aby bohatý vošiel do Božieho kráľovstva.“
26 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
Tí, kto (to) počuli, povedali: „A kto môže byť zachránený?“
27 ὁ δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν.
On povedal: „Čo je nemožné u ľudí je možné u Boha.“
28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι.
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Peter povedal: „Hľa, my sme opustili (všetko), čo sme mali, a vydali sa za tebou.“
29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ
ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,
On im povedal: „Amen, hovorím vám, že nie je nikto, kto opustil dom alebo ženu alebo
bratov alebo rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo,
30 ὃς οὐχὶ μὴ [ἀπο]λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ
ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
aby v tomto čase nedostal mnohokrát viac a v prichádzajúcom veku život večný.“

5.3.2

Rozbor textu69

Istý popredný muž sa ho opýtal: obrý učiteľ, čo mám urobiť, aby som sa stal dedičom
večného života? Marek líči daný príbeh dramatickejšie a píše, že ktosi k nemu pribehol,
padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý (Mk 10,17). Matúš ho označuje
mládencom (Mt 19,20).
Oslovenie „dobrý“ alebo „šľachetný“ bolo v takýchto situáciách bežným javom. Otázku
„Čo mám robiť?“ položil Ježišovi už raz jeden znalec zákona: Tu vstúpil jeden znalec
zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?
(Lk 10,25). Lenže on prišiel k Ježišovi s pokryteckým zámerom, kvôli skúšaniu Ježiša. Ale
teraz znie otázka úprimne a s dobrým úmyslom. Z muža cítiť oduševnenie a úctu voči
Ježišovi. Želá si dosiahnuť večný život, posledný cieľ všetkého dosiahnuteľného.
Ježiš nenamieta na oslovenie mládenca „Učiteľ“, odmieta však titul „dobrý“. Židovskí
znalci Zákona nemali žiadny problém s prijímaním titulov a dali si záležať na tom, aby bola
voči nim prejavovaná patričná úcta od ich okolia. Úcta voči nim mala hraničiť s Božou
bázňou. Mala byť vyššia než úcta k rodičom, pretože rodičia priviedli človeka na zem,
učitelia ho však viedli až do neba. Ježiš tu poukazuje na to, že najhlbšia úcta sa nemá
zastaviť pri ňom. On totiž nehľadá slávu svoju, ale Otcovu: „Ja nehľadám svoju slávu: je
však ten, kto ju pre mňa hľadá a ten súdi“ (Jn 8,50). Preto vyzdvihuje práve dobrotivosť
69 Podľa W. R. Nad Lukášovým evanjeliom. Cambridge, Ont.: Dobrá kniha, 1989. ISBN 0919865194. Str. 394398.
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Boha v nebesiach. Dištancuje sa tak proti farizejom, ktorí si mysleli, že sú dobrí a že im aj
oslovenie „dobrý“ právom patrí. V skutočnosti je naozaj dobrý iba Boh. Ľudia sú dobrí len
z jeho daru.
Ježiš po tomto upozornení pokračuje v odpovedi. Nadšený mládenec našiel svojho
Záchrancu a skrze neho sa môže stať účastným novým človekom. Ježiš ho však hneď
neprijíma medzi svojich nasledovníkov a učeníkov. S pokojom a so zdržanlivosťou mu
odpovedá ďalej: „Poznáš prikázania“ Mládenec si potrebuje uvedomiť, že ak chce plniť
vôľu Boha, nie sú mu potrebné žiadne nové príkazy. Ako správny učiteľ chce Ježiš
mládencovi ukázať, že človek, ktorý je verný a dôsledný na ceste prikázaní, dostane sa
nakoniec k Ježišovi, v ktorom je zhrnuté všetko.
Mládenec pravdepodobne nevie, aký je najvlastnejší zmysel všetkých týchto prikázaní,
z ktorých sa prvé vzťahujú na Boha, ostatné vyjadrujú postoj a vzťah k ľuďom. Všetky ale
majú byť výrazom bezvýhradnej a nekompromisnej lásky. Matúš uvádza, že sa mládenec
Ježiša opýtal: „Čo mi ešte chýba?“ (Mt 19,20). Marek zas doplňuje: „Vtedy sa naňho Ježiš
s láskou zahľadel“ (Mk 10,21a). Určite chcel mladíkovi pomôcť, pretože u neho rozpoznal
jeho dobré aj zlé vlastnosti. Preto mu povie, čo mu ešte chýba a automaticky odkrýva
niečo až zo samotných hlbín jeho srdca. „Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj
chudobným a budeš mať poklady v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma!“
Takúto Ježišovu reakciu mládenec neočakával. Znamenalo to pre neho vzdať sa
všetkého, čo mu bolo v živote oporou. Doteraz nemal žiadny problém, keď mal isté
bohatstvo a popri ňom mohol Bohu bez akéhokoľvek problému s radosťou slúžiť. Ježiš ale
u mládenca zistil, čo pre neho znamená a čo pre neho bude znamenať všetko jeho
bohatstvo. Stane sa pre neho pevným bodom, ktorému obetuje dušu aj telo. Napokon
s ním bude kompletne prepojený, bez možnosti vrátiť sa späť. Všetky nitky jeho chýb sa
budú zbiehať v jednom bode – v majetku. Lenže táto cesta nepovedie k slobode, ale
naopak. Povedie k otroctvu. Mládenec napokon bude spútaný majetkom, akoby mal
reťaze a okovy. Existuje pre neho jediná cesta k slobode a k duchovnému životu: odpútať
sa od všetkého, kompletne sa darovať Bohu, nasledovať Ježiša a v jeho mene slúžiť okoliu.
Za nejakú dobu urobí to isté Pavol z Tarzu. Ježiš zistil, že toto je jediná cesta, ako zachrániť
srdce mládenca pred otroctvom majetku. Inej cesty pre neho nie je. Musí sa všetkého
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vzdať. Ježiš totiž vie, ako pristupovať zvlášť ku každému a vie, čo konkrétne na každého
platí.
Lukáš uvádza, že mládenec „zosmutnel“. Marek zas uvádza, že „zosmutnel a zarmútený
odišiel.“ Mládencovi totiž v medzi jeho cnosťami chýbalo jediné: bezvýhradná láska.
Domnieval sa, že je potrebné vykonať už len nejakú maličkosť, poprípade sa pomodliť,
alebo niekde prispieť finančným príspevkom a všetko bude v poriadku. Odovzdať mal však
celý majetok a tým pádom aj celé srdce. Neodvážil sa urobiť to na mieste, aj napriek tomu
aký nadšený a plný ambícií za Ježišom prišiel. Odišiel a Ježiš ho nechal ísť. Zapadol medzi
ľudí a už o ňom ďalej nie je žiadna reč.
Po reakcii mládenca povie Ježiš niekoľko závažných slov o bohatstve a majetku. „Ako
ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“
Potom Ježiš uvedie príslovie, ktoré bolo verejnosti známe. Jadro tohto príkladu tvorí
niečo, čo je pre človeka nemožné. Okolití svedkovia sa teda pýtali, „kto teda môže byť
spasený?“ Ježiš odpovedá stručne. „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“
Večný život a spása nepatria medzi niečo, čo sa dá zaistiť, alebo vyrátať. Spása je
predovšetkým Boží dar, za ktorý je potrebné úprimne prosiť, ktorý si je potom treba
denne chrániť a rozvíjať ako najdrahší život, ohrozovaný zo všetkých strán. „Nech si každý
hľadí do vlastného srdca, nech si v ňom prehlbuje pokoru a lásku. Nech celé srdce daruje
Bohu. A v Bohu, ktorého bude denne celým srdcom mať rád a v ktorom bude mať rád
všetkých ľudí, nájde svoj pokoj, svoju istotu a svoju večnosť. Nájde v ňom celý svoj
majetok. Lebo Bohu ktorý je verný, je naozaj možné i to, čo nie je možné nijakému
človeku.“70
„Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.“
Bohatý mládenec sa nevedel zrieknuť svojho majetku a to aj pod hrozbou, že sa zrieka
pokladu v nebi. To jediné mu chýbalo, aby mohol dosiahnuť večný život. K čomu sa
mládenec nevedel odhodlať, to apoštoli vykonali. Vzdali sa všetkého majetku, odhodili
siete, opustili loďky, mýto a aj všetko čo mali. Dokonca aj svoje príbytky a rodiny. Peter to
tak vyjadruje v menej jeho a aj ostatných.
70 W.R.,. Nad Lukášovým evanjeliom. Cambridge, Ont.: Dobrá kniha, 1989. ISBN 0919865194. Str. 396.
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„On im povedal: Amen hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov
alebo deti pre Božie kráľovstvo,“ 30 „aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v
budúcom veku večný život.“
Ježišova odpoveď sa vzťahuje nielen pre zopár apoštolov, ktorí sa pri ňom nachádzali,
ale vzťahuje sa na všetkých ľudí, čo prídu po nich a budú opúšťať svoje majetky, domy,
rodiny.
Kedy môže človek povedať, že opustil všetko? Zase sa hovorí o podmienkach, za ktorých
sa niekto môže stať Ježišovým učeníkom. Ježiš už o tom hovoril skôr. „Líšky majú brlohy a
nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Kto položí ruku na pluh a
obzerá sa sp ť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9,58.62). Lukáš spomína opustenie
domu, ženy, bratov, rodičov. Marek na rozdiel od neho ženu nespomína. Lenže v
podobenstve o pozvaných na hostinu sa rieši, že pre pozvaného je prekážkou aj žena:
„Ďalší zas povedal: Oženil som sa, preto nemôžem prísť.“ (Lk 14,20). To znamená, že pre
niektorých pozvaných a povolaných, ktorí bezvýhradne nasledujú Boží hlas, môže platiť to,
že budú žiť život v úplnej chudobe, vrátanie zrieknutia sa manželstva. To všetko sa deje
pre kráľovstvo Božie, pre radostnú zvesť: „Ježiš odpovedal: Amen, hovorím vám: Niet
nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a
pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac — domy, bratov, sestry,
matky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život. Mnohí prví
budú poslední a poslední budú prví.“ (Mk 10,29-31) a pre Ježišovo meno: „Každý, kto pre
moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti,
alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Mt 19,29). V tom
prípade to má zmysel a svoju hodnotu. Kto sa dal na cestu nasledovania Ježiša a do služby
Božej veci, nemôže patriť len sebe a veciam tohto sveta. Musí byť vložený do služieb
evanjelia kompletne celý. Najprv sa to mohlo javiť ako niečo nereálne, no po pár rokoch
sa apoštoli roztrúsili na všetky strany len s minimom jedla. Požehnaním pre nich je
prítomné Božie kráľovstvo, ktoré im zvestoval Ježiš. Kresťanské domy sa im s láskou
otvárajú a v tomto čas už môžu získať oveľa viac ako opustili s vidinou večného života.
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Už u Marka je príbeh o bohatom mládencovi protikladom epizódy s deťmi. Ich mladosť

je v priamom kontraste s jeho dospelosťou. U Matúša je boháč kamhlon, (mladík), zatiaľ
čo u Marka a Lukáša zachováva prikázania „od mladosti“, preto je nepravdepodobné, že
by to bol „mladý muž“. Pasivita detí je v kontraste s jeho agresívnym naliehaním, ich
chudoba s jeho bohatstvom, ich „majú kráľovstvo“ s jeho „jedno ti chýba“. Lukáš
úmyselne vyzdvihuje tento paradox, keď ho označuje ako a;rcwn (popredný muž). Táto
malá vec stojí za zmenou celého charakteru príbehu, pretože u Lukáša stoja poprední
ľudia v opozícii voči Ježišovi. Namiesto úprimnej otázky ohľadne učeníctva, na ktorú Ježiš
u Marka s láskou odpovedal, tu rozpoznávame rovnaké známky skúšok, aké podstupoval
znalec Zákona v Lk 10,25: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného
života?“. Tento muž má veľa majetku, dodržiava zákony a je predstavený. To je úplná
vizitka uzatvoreného človeka pred navštívením proroka.
Muž neodchádza smutný v roli učeníka ktorý zlyhal, ako tomu bolo u Matúša a Marka.
U Lukáša je stále na scéne a počúva tvrdé slová Ježiša, na adresu ľudí neschopných
odpovedať na volanie Boha. Tak to bolo aj so znalcom Zákona, ktorý sa v minulej epizóde
pýtal na večný život a dostalo sa mu odpovede vo forme prikázaní. Keď sa pýtal po ďalšej
rade, počul príbeh o milosrdnom samaritánovi a slová „Choď a rob podobne!“ (Lk 10,37).
Je ľudsky nemožné vojsť do Božieho kráľovstva pre tých, ktorí si v Lukášovom rozprávaní
zakladajú na svojej vlastnej spravodlivosti, ktorí ospravedlňujú sami seba a ktorí majú radi
peniaze. Spoliehanie sa na bohatstvo k zaisteniu existencie, aj keď si ho človek sám
označuje za spravodlivosť, znemožňuje predať všetko a rozdať to chudobným. Bohatý
popredný muž sa má nie len zbaviť svojej istoty, ale zároveň sa má zaradiť medzi deti, čiže
medzi bezbranných. S tým sa nedokáže vyrovnať. Smútok je to, čo je plodom jeho
bohatstva.
Kto teda môže byť spasený? To bola relevantná otázka učeníkov potom, ako Ježiš
predniesol výrok o ťave a ihle. Zmyslom tohto porovnania je jeho nemožnosť. Čo je
nemožné človeku, je možné Bohu. Kráľovstvo hlásané Ježišom stojí na Božej moci ktorá
uzdravuje, oslobodzuje a dáva schopnosti. Nestojí na ľudskom získavaní vecí len pre seba.
Dôvod, prečo mal boháč opustiť svoj majetok, nebol v tom, že má vykonať ďalší dobrý
71 Pozri JOHNSON, L. T. a HARRINGTON, D. J. (ed.). Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2005, 458 s. Sacra pagina. ISBN 80-7192-560-8. Str.297-299.
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skutok, či zachovávať Tóru. Mal opustiť všetko, aby mohol prijať radostnú zvesť ako ten,
kto je chudobný. V nasledujúcich príbehoch je evidentné, ako viera ľudí zachraňovala
a ako prijatie Ježiša dá silu aj bohatému hriešnikovi - Zacheovi na to, aby sa zdal svojho
majetku. Ježiš netvrdil, že do Božieho kráľovstva ťažko vojdú boháči, ale tí, ktorí niečo
majú. Je rovnako náročné opustiť rodinu a priateľov, lode či colnicu ako opustiť
bohatstvo, ak tento krok znamená úplné odovzdanie sa Bohu vo viere. Sľub, tým, čo tieto
veci podstúpili, predstavuje istotu v tom, čo bolo povedané jednému poprednému
mužovi: rozdať majetok znamená poklad v nebi.
Cesta učeníkov je nasledovaním Mesiášovej cesty. Tento motív sa u Lukáša už
niekoľkokrát opakoval. Až po veľkonočných udalostiach učeníci pochopia, prečo musel
Mesiáš vytrpieť tak veľa a vojsť do svojej slávy. Že utrpenie Ježiša sa skutočne naplnilo,
ako je písané u prorokov: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalemu a vyplní sa o Synovi človeka
všetko, čo napísali proroci. A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa
naňho v celom Písme vzťahovalo. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v
Mojžišovom zákone, Prorokoch a Žalmoch.“ (Lk 18,31; 24.27.44). Ale pred vzkriesením
zatiaľ zostáva pre učeníkov nutnosť opustiť všetko záhadou, rovnako ako aj pre
popredného muža. Nechápu to: „Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel týchto slov
im zostal skrytý a nechápali, čo povedal. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im
zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.“ (Lk 18,34; 9,45).

5.4

Záver exegézy

Z uvedenej komparácie jasne vyplýva, že jednotlivé synoptické evanjeliá sa líšia
v rôznych smeroch. Matúš v úvode Ježišovej výzvy k mladíkovi píše vo forme podmienky.
Pravdepodobne ide o účelové jednanie voči mladíkovi, pre ktorého bol práve majetok
prekážkou, ktorá mu bránila kráčať po ceste Ježišovho nasledovateľa. Nasledovanie Ježiša
a zároveň hlásanie Božieho kráľovstva znamenalo v tej dobe pustovnícky spôsob života,
nasledovanie Ježiša a prijatie toho kým bol a čo hlásal. Mladík toto povolanie odmieta.
Mladík mohol byť dokonalý až vtedy, keď by sa všetkého vzdal a išiel nasledovať Ježiša.
V 23. a nasledujúcich veršoch sa pozornosť uberá k téme vstupu do Božieho kráľovstva.
V Matúšovom evanjeliu nenájdeme diviacich sa učeníkov nad tým čo učí Ježiš (por. Mk
10,24) a ani opakujúci sa Ježišov výrok. Ježiš používa pri dialógu s Petrom slovo
„znovuzrodenie“, ktoré v danom kontexte slúžilo ako popis nového sveta. Tento svet má
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byť nastolený v čase príchodu Božieho kráľovstva. Matúš vkladá najjasnejšiu odmenu za
nasledovanie Krista do budúceho veku (Mt 19,27-30 „nového veku“) a spája ju s osudom
Izraela. To je jedno z jeho hlavných špecifík. Pre Matúša bolo Ježišove pozvanie na cestu
učeníkov, pozvaním k dokonalosti.
U Marka sa dozvedáme, že sa jedná o mládenca. Na rozdiel od Lukáša, kde sa vyskytuje
pojem popredný muž. Dôležité je určite vyzdvihnúť Markove špecifikum ohľadne sľubu
novej rodiny a nového majetku. V Markovej reči bude všetko staré a opustené nahradené
novým a niekoľkonásobným. Chudoba a opustenosť kvôli nasledovaniu Krista je
zdôrazňovaná ako Markom tak aj inými novozákonnými autormi. Ide predovšetkým
o chudobu prijatú na báze dobrovoľnosti, ktorá je zároveň prepojená so službou hlásania
svedectva o Božom kráľovstve. Akémukoľvek rozptýleniu od tejto služby je zabránené
tým, že sa človek zriekne všetkého. Ako vzťahov, tak aj materiálnych vecí. Marek, na
rozdiel od ostatných synoptikov dodáva, že s týmto spôsobom života je spojené aj
prenasledovanie (10,30). Pravdepodobne táto zmienka slúži ako pripomienka krutej
reality, v ktorej Markova obec fungovala.
Pre mládenca je potrebné uvedomiť si, že pokiaľ chce plniť Božiu vôľu, nepotrebuje
žiadne nové príkazy. Ježiš v roli správneho učiteľa ukazuje mládencovi, že iba verný
a dôsledný človek môže prísť k Ježišovi. V Lukášovej verzii je mládenec behom Ježišových
slov rovnako smutný, ale nie je zmienené že by odišiel. Ostáva na mieste a počúva pre
neho tvrdý Ježišov prejav. Lukáš vyzdvihuje mládencovu identitu a pomenúva ho
„popredný muž“. Táto zmena môže zmeniť celý charakter Lukášovej verzie, pretože práve
poprední muži stáli u Lukáša v ostrej opozícii voči Ježišovi. Mladík sa tak môže javiť ako ich
príslušník. U Lukáša je práve pre takých ľudí nemožné vojdenie do Božieho kráľovstva,
pretože takáto sorta ľudí si zakladá na vlastnej dokonalosti a spravodlivosti.
Zrieknutie sa majetku nie je povinné pre všetkých, ale nie je prezentované ani ako nutná
podmienka na to, aby mohol človek žiť večným životom. Učenie o chudobe a bohatstve
predstavuje trvalú výzvu pre ľudí, ktorí majú odvahu nazývať sa kresťanmi a hlavne pre
tých, ktorí tak činia v bohatých krajinách modernej doby.
U synoptikov prevládalo sociálne postavenie Ježiša. Ježišove príbehy ponúkajú Jeho okoliu
alternatívy sociálnej konštrukcie. To mohlo v praxi znamenať spochybňovanie zavedených
svetonázorov. Pohľady na Ježišovo poslanie sa rôznia. Býva

chápaný ako niekto, kto dbal

o sociálnu a ekonomickú obnovu svojho okolia skrz oživenie zmluvnej tradície, ale aj ako niekto,
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kto uvádza eschatológiu. Nabáda na nasledovanie kráľovstva v súčasnosti, ale aj do budúcna. Ježiš
hovorí: „blahoslavení chudobní“. Týmto je eschatologicky vyjadrená skutočnosť, že v Božom
kráľovstve nebude žiadne miesto pre diskrimináciu alebo útlaky. Takáto normatívna budúcnosť je
typická pre Lukáša.
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Záver
V tejto práci som sa snažil priblížiť zámery a ciele Ježiša Nazaretského v rámci jeho
stretnutia s bohatým mládencom. Skúmal som kontext danej doby, v ktorej sa Ježiš
nachádzal, s čím sa musel stretávať a akým spôsobom boli jeho slová a činy v priebehu
dejín novozákonného bádania riešené. Pokúšal som sa prísť na to, o čo Ježišovi išlo, keď
od mládenca žiadal život chudoby a pustovníctva a nasledovania a prečo to bolo pre Neho
tak zásadné. Ježišov zámer nebol v tom, aby svoje okolie menil na akési lepšie
spoločenstvo. Usiloval o prípravu ľudí na Božie kráľovstvo. Ako prostriedok tohto úsilia
často používal podobenstvá. Rovnako ako v podobenstvách, tak aj v Jeho reči s bohatým
mládencom môžeme evidovať akýsi apel na zúčastneného, po ktorom chce, aby zaujal
určitý postoj k Božiemu kráľovstvu. Dôvody takéhoto Ježišovho správania mohli byť
viaceré. Mohol symbolizovať súd nad ľuďmi, ktorí sú s Ním v konfrontácii ale taktiež
mohol svoje okolie usmerňovať a viesť k vidine o Božom kráľovstve, ktoré bude jedného
dňa nastolené. Ježišovi šlo o nadviazanie kontaktu s poslucháčom. Keď si získal
poslucháča, núti ho premýšľať, a vyjadriť určité stanovisko.
Ako je už poznamenané v závere exegézy, tematika chudoby sa nemusí týkať každého
jednotlivca. Každý človek je špecifická bytosť, ktorá môže mať v živote rôzne prekážky
brániace jej v nasledovaní Ježiša. Ježiš videl do srdca mládenca a videl čo práve jemu bráni
v ceste učeníka. Otázka pre človeka v dnešnej dobe je, čo jemu konkrétne môže brániť
v plnom odovzdaní sa a nasledovaní Ježiša s vidinou zasľúbeného Božieho kráľovstva.
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Summary
In this thesis I tried to elucidate intentions and goals of Jesus of Nazareth in context of
His encounter with the wealthy young man. I have analysed the context of the time
period in which Jesus lived, what He had to deal with and how was His deeds and words
assessed during the history of the New Testament research. I tried to find out Jesus’
intentions behind His request for the young man to become poor and to follow Jesus, and
why it was so important for Him. Jesus’ intent was not in changing people around Him to
a better society. He tried to prepare people for the Kingdom of God. He often used
parables as a means of doing this. As in parables, also in His speech to the rich young man
we can notice an appeal on the participant to take a particular stand towards the
Kingdom of God. There could be several reasons for this behaviour of Jesus. He could
mean it as a symbolism of a judgement upon the people that are in conflict with Him. He
could also try to direct and guide His surroundings towards the image of the Kingdom of
God that will be established one day. Jesus wanted to get in contact with the listener.
Once he got listener’s attention, He forces him to think and express a particular opinion.
As already noted in the conclusion of the exegesis, the issue of poverty does not have to
concern every individual. Every person is a specific being who can have different obstacles
in life that prevent him from following Jesus. Jesus saw the heart of the young man and
He saw what hindered him in the way of a disciple. The question for a man today is what
can specifically prevent him or her from fully committing to Jesus and following Him with
the vision of the promised Kingdom of God.
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