Základy exegeze Nového zákona
1. Exegeze Nového zákona a její metody
Slovo „exegeze“ pochází z řeckého exēgēsis (vysvětlení, výklad), což je odvozeno od slovesa
exēgeisthai (dosl. „vést, být v čele“, přen. „vyprávět, vysvětlovat, vykládat“). Výrazu exegeze
by mohlo být užito o důkladném vysvětlení jakéhokoliv textu, ale převážně se ho užívá
o výkladu biblických textů (jen zřídka se vztahuje i na jiné staré texty, jako např. Homérovy
básně apod.).
Dnes se však setkáváme i s jinými termíny, z nichž se jako vhodný jeví především výraz
interpretace (z lat. interpretatio „tlumočení, výklad“), protože se dá chápat v dosti širokém
smyslu a pokrývá celou sféru výkladu Písma, i když je to slovo, jehož se užívá i v běžném
jazyce v nejrůznějších významech.
Zatímco teoretické principy, kterých je třeba dbát při výkladu Písma svatého (jež pro křesťany
představuje inspirované Boží slovo), se řadí do hermeneutiky (z řec. hermēneuein tlumočit,
překládat, vykládat), představuje exegeze praktickou stránku výkladu biblického textu.

Základní literatura o postupech exegeze:
BERGER, Klaus, Exegese des Neuen Testaments. Neue Wege vom Text zur Auslegung, 3. vyd.,
Heidelberg – Wiesbaden, 1991 (příručka, která vychází z teorie textu a lingvistických
kategorií, ale podrobně se věnuje klasické historicko-kritické metodě)
DOHMEN, Christoph, Die Bibel und ihre Auslegung, 2. vyd., München: C. H. Beck, 2003
(představení biblické exegeze pro širší čtenářskou obec od katolického starozákonního
biblisty)
EBNER, Martin – HEININGER, Bernhard, Exegese des Neuen Testaments, Paderborn:
Schöningh, 2005 (příručka je zaměřena nejen na teorii, ale také na praktickou
demonstraci a procvičování jednotlivých kroků exegeze)
EGGER, Wilhelm, Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und
historisch-kritische Methoden, Freiburg etc.: Herder, 1987 (jedna z raných publikací,
která probírá nejen historicko-kritickou metodu, ale věnuje se rovněž lingvistickým
metodám)
EGGER, Wilhelm – WICK, Peter, Methodenlehre zum Neuen Testament: Biblische Texte
selbständig auslegen, za spolupráce Dominique Wagner(ové), Freiburg – Basel –
Wien: Herder, 2011 (přepracované a doplněné vydání Eggerovy příručky)
FITZMYER, Joseph A., The Biblical Commission’s Document ‘The Interpretation of the Bible
in the Church’. Text and Commentary, Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1995
(obsahuje komentář k dokumentu VBC od předního amerického katolického biblisty)
CHEVALLIER, Max-Alain, L’exégège du Nouveau Testament. Initiation à la méthode, Genève:
Labor et Fides, 1985 (přehledná příručka)
KNIGHT, Douglas A. aj., Methods of Biblical Interpretation, Nashville: Abingdon, 2004
(příspěvky asi 60 odborníků o různých metodách a přístupech exegeze Bible)
L’interprétation de la bible dans l’Église (dokument Papežské biblické komise z r. 1993),
český překlad: Výklad bible v církvi, Praha: Zvon, 1996; 2. vyd.: Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakl., 2007 (nezbytná základní příručka, která však není koncipována
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jako učebnice, nýbrž věnuje větší pozornost novějším metodám); dále citováno
pomocí zkratky VBC
NEUDORFER, Heinz-Werner – SCHNABEL, Eckhard J. (ed.), Das Studium des Neuen
Testaments, Band 1: Eine Einführung in die Methoden der Exegese, Wuppertal:
Brockhaus; Giessen: Brunnen, 1999 (obsahuje kapitoly k jednotlivým metodám
od různých protestantských autorů, celkově mírně konzervativního zaměření)
OEMING, Manfred, Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu, překlad
z němčiny, Praha: Vyšehrad, 2001 (dosti hluboké zpracování i nejnovějších metod;
částečně vlastní přístup; „hermeneutika“ se chápe – jak je to obvyklé u protestantských
autorů – ve smyslu metodiky)
POKORNÝ, Petr aj., Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka
k výkladu bible, Praha: Vyšehrad, 2005 (první část příručky je podle jejího hlavního
autora P. Pokorného „učebnicí hermeneutiky“, tj. obsahuje teoretické zásady pro
interpretaci textu a zahrnuje i biblickou metodiku)
PORTER, Stanley E. (ed.), A Handbook to the Exegesis of the New Testament, Boston –
Leiden: Brill, 2002 (důkladná monografie, jejíž kapitoly – sepsané různými odborníky
– osvětlují jednotlivé problémy exegeze Nového zákona)
SCHNELLE, Udo, Einführung in die neutestamentliche Exegese, 5. vyd., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 (kromě vlastní metodiky obsahuje i některé introdukční
otázky)
SÖDING, Thomas, Wege der Schriftauslegung. Methodenbuch zum Neuen Testament, Freiburg
etc.: Herder, 1998 (moderní metodika k Novému zákonu, která se věnuje teoretickému
základu i praktické stránce exegeze, včetně využití počítače)
SÖDING, Thomas – MÜNCH, Christian, Kleine Methodenlehre zum Neuen Testament, Freiburg
etc.: Herder, 2005 (stručnější, ale velmi srozumitelná a praktická příručka, stavějící na
předcházejíci publikaci)
STADELMANN(ová), Helge – RICHTER, Thomas, Bibelauslegung praktisch: In zehn Schritten
den verstehen, Wuppertal: Brockhaus, 2006
STENGER, Werner, Biblische Methodenlehre, Düsseldorf: Patmos, 1987 (slušný teoretický
základ i názorné příklady exegeze některých perikop Nového, ale i Starého zákona)
UNTERGAßMAIR, Franz Georg, Exegese des Neuen Testamentes, Paderborn: Bonifatius, 2001
(stručný a jasný přehled celé novozákonní vědy)
ZIMMERMANN, Heinrich, Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historischkritischen Methode, Stuttgart: Kath. Bibelwerk, 1967 (= Leipzig: St. Benno-Verlag,
1970) (příručka soustřeďující se na klasickou historicko-kritickou metodu; 7. vyd.,
Stuttgart 1982, doplnil o přínos lingvistiky K. Kliesch)
Novozákonní exegezi lze stručně definovat jako správné přečtení určitého textu Nového
zákona, které dovede zachytit a vystihnout smysl tohoto textu.
Pojem textu má tedy pro exegezi důležitou a základní funkci. Co je to vlastně text? Můžeme
se setka s velkým množstvím různých definicí textu (z lat. textus = tkanina). Pro exegezi
nestačí chápat text pouze jako soubor vět. Ale je důležité vidět také jeho komunikační funkci.
Příklady různých definic textu:
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„Texty můžeme charakterizovat jako celistvé (koherentní) jazykové útvary, jejichž prostřednictvím mluvčí realizuje různé komunikační cíle.“ (Příruční mluvnice češtiny, ed. P.
KARLÍK aj., Praha: Lidové noviny, 1995, s. 652)
„Text: obsahově i formálně relativně celistvý, uzavřený, spojitý útvar znakové povahy,
výsledek záměrné komunikační aktivity jedince n. partnerů v urč. situaci s urč. komunikačním
cílem a ztělesňující v sobě zároveň kreativní proces jeho tvorby“ (Velký slovník cizích slov,
Praha: Academia, 1997, s. 761)
„Textem nazýváme lineární výpověď, která je obsažena mezi dvěma znatelnými přerušeními
komunikace“ (H. WEINRICH, Grammaire textuelle du français, Paris: Didier, 1989, s. 24)
„Texty jsou smysluplná spojení jazykových znaků v časově lineárním sledu“ (H. WEINRICH,
Textgrammatik der deutschen Sprache, 2. vyd., Hildesheim etc.: Olms, 2003, s. 17)
Je vidět, že vycházejí i gramatiky moderních jazyků, které jsou speciálně zaměřené na
problematiku textu. Ale výsledná podoba oproti jiným gramatikám není příliš odlišná.
Podstatné je však vnímání problematiky textu, jak je zpracováno např. i v Příruční mluvnici
češtiny). Pro exegezi je důležité vnímat text jako jazykový projev, který je aspoň relativně
uzavřený a má určitou strukturu, takže jeho jednotlivé části na sebe odkazují, a který
zamýšlí vyvolat v posluchačích či čtenářích určitý účinek (srov. podobně znějící definice
textu v příručkách: EGGER, Methodenlehre, s. 29; STENGER, Methodenlehre, s. 38).
Otázky:
Co je to exegeze?
Jaký výraz dnes slouží pro označení výkladu v širokém smyslu?
Jak lze definovat text?
Všechny metody či metodické kroky exegeze Nového zákona lze rozdělit na dvě skupiny, a to
na metody diachronní a metody synchronní. Diachronní (z řec. dia „skrze“ a chronos „čas“)
zkoumání textu se snaží zjistit, jakými proměnami prošel text, než získal svou konečnou
podobu. Základní otázkou tedy je, jak daný text vznikl. Synchronní (z řec. syn „s, spolu“ a
chronos „čas“) zkoumání vychází pouze z konečné podoby textu, který máme k dispozici, a
neptá se, co bylo dříve. Hlavní otázka zní, jak daný text vypadá, co říká jako celek. Tento
pohled na text se uplatňuje při interpretaci textů v běžném životě (např. při četbě novin,
románů apod.). Při exegezi Nového zákona se však nelze bez diachronního zkoumání textu
obejít.
Mezi už klasické metody biblické exegeze patří historicko-kritická metoda, která začala být
uplatňována v exegezi od počátku novověku pod vlivem kritické historické vědy. Třebaže její
rozvoj začal od konce 18. století, pocházejí některé její hlavní metodické kroky (někdy bývají
označovány také jako „metody“) až ze 20. století. Bez uplatnění historicko-kritické metody
nemůže exegeze Nového zákona splnit svůj úkol. Většina jejích kroků má (jak vyplývá
z jejího zaměření) diachronní charakter, i když to neplatí o všech krocích úplně a výlučně.
Přehled jednotlivých kroků historicko-kritické metody (srov. Výklad bible v církvi, A I 3,
v českém překladu: str. 33n.):
Prvním krokem je logicky a nezbytně textová kritika. Jejím úkolem je zajistit text Nového
zákona, který by byl co nejbližší původnímu textu. Řídí se pravidly, která přihlížejí jak
k rukopisné tradici (vnější pravidla), tak k vlastnímu textu na určitém místě (vnitřní pravidla)
– podrobněji viz kapitolu o textu Nového zákona ve všeobecném úvodu do Nového zákona.
Ačkoliv je textová kritika stabilní součástí historicko-kritické metody, jedná se o krok, který
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leží vlastně ještě před uplatněním ostatních metodických kroků, ať už diachronních, nebo
synchronních. Nelze ji tedy počítat mezi diachronní postupy.
Protože každý text užívá určitého jazyka, zkoumá jazyková a sémantická analýza příslušný
text Nového zákona z hlediska vztahů užitých jazykových prostředků, včetně hlediska
významů užitých výrazů a výpovědí (sémantika je nauka o významu jazykových jednotek).
Tento metodický krok se opírá o poznatky z lingvistiky. Bere normálně příslušný text jako
jeden celek, proto se v základě jedná o synchronní druh zkoumání textu. Pozdější diachronní
zkoumání může ovšem využít některých výsledků jazykového rozboru.
Literární kritika patří k tradičním krokům historicko-kritické metody. Je třeba rozlišovat
mezi literární kritikou, kterou zná literární věda, tedy kritikou literatury a literárních děl, a
exegetickou metodou. Podle VBC je úkolem literární kritiky v exegezi určit „začátek a konec
velkých a malých textových jednotek a ověřit vnitřní koherenci textů“. Oba úkoly vyplývají
z chápání požadavků, které má splňovat text jako takový (srov. definice textu uvedené shora).
Obě operace jsou nezbytné, ale uplatňování hlediska koherence (konsistence) textu, tj. jeho
celkové soudržnosti, propojení jeho jednotlivých částí a jejich návaznosti, patří k hlavní
náplni práce v tradiční literární kritice. Ta se ovšem snažila především pomocí zjištěných
nevyrovnaností v textu, tj. porušené koherence na určitých místech, odhalit textové jednotky,
z nichž byl zkoumaný text složen. Takováto literární kritika se vlastně rovnala kritice
pramenů. Její postup byl jednoznačně diachronní. Tak je literární kritika chápána některými
exegety ještě i dnes (srov. např. U. SCHNELLE, Einführung in die neutestamentliche Exegese,
63nn.). Chápe-li se literární kritika obecně, bez předběžné snahy odhalit v daném textu starší
prameny, nelze ještě mluvit o jejím diachronním charakteru. Proto také nelze při takovémto
chápání označení literární kritika nahradit jiným termínem (např. kritika pramenů).
Dokument VBC dále uvádí kritiku druhů. Z historického a terminologického hlediska je
však důležité vysvětlit německý termín Formgeschichte („dějiny forem“), který nabyl
postavení odborného termínu i v jiných jazycích. Tento metodický postup byl zaveden do
exegeze Nového zákona (především evangelií) kolem r. 1920 (M. Dibelius, R. Bultmann, K.
L. Schmidt). Jedná se o zkoumání dějin literárních forem, které měly svoje zakotvení
v určitém sociálním prostředí (tzv. Sitz im Leben = místo v životě). Při aplikaci na Nový
zákon šlo hlavně o zjištění původních literárních forem, které po ústní a písemné fázi tradice
byly zachyceny v Novém zákoně. Literární formy se chápaly ve smyslu určitých literárních
druhů (jako jsou hymny, právnické texty, vyznání víry atd.). Dnes se spíše hovoří o kritice
forem. V chápání pojmu „forma“ není mezi badateli jednota. Bylo navrženo užívat výraz
„forma“ ve smyslu menších jednotek, které příslušejí k různým literárním druhům
(podobenství, vyprávění o zázracích aj.), a termín „literární druh“ vyhradit k označení
velkých, zastřešujících literárních forem (jako jsou evangelia, listy atd.). Dnes je ovšem dosti
rozšířené užívání termínu „forma“ ve smyslu individuální formy zkoumaného textu, která
pomáhá pochopit funkci a zaměření textu. Pro kritické zkoumání textu z tohoto hlediska je na
místě užívat označení kritika formy (v jednotném čísle) nebo spíše analýza formy.
Kritika druhů pak znamená určení literárního druhu konkrétního textu Nového zákona.
Prakticky každý text má typické formální, strukturální i obsahové prvky, které jej spojují
s určitými jinými texty, s nimiž tak patří ke stejnému textovému druhu. Určení literárního
druhu nebo prostě druhu textu patří k nezbytnému předpokladu pro správné porozumění
kterémukoliv textu i v běžném životě (musím rozlišit, zda to, co mi někdo říká, je vtip nebo
informace o skutečnosti apod.). Pro exegezi je důležité nezapomínat, že určitý text Nového
zákona (říká se mu obvykle „perikopa“) může vykazovat prvky, které patří třeba i k několika
literárním druhům.
Určit literární druh nějakého textu znamená tedy hledat jiné texty, které mají stejné nebo
podobné charakteristické rysy. Zatímco klasická kritika forem (Formgeschichte) byla
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jednoznačně zaměřena na diachronní pohled (zjištění původní formy), je prosté určení
literárního druhu vlastně proces synchronní (druh textu je třeba určit i při interpretaci textů
z každodenního života, kde se uplatňuje samozřejmě synchronní pohled).
Diachronní pohled má logicky své plné uplatnění při zkoumání, jaké proměny prodělal text
během ústní i písemné fáze tradice, než získal podobu, kterou máme v Novém zákoně.
Kritika tradice textu vychází samozřejmě z konečné podoby, ale snaží se na základě
výsledků i literární kritiky a dalších známek, včetně srovnání s jinými texty, které jsou starší,
dospět k nejstarší podobě textu. Pojem kritika tradice (i synonymně znějící „kritika podání“)
je zvlášť vystaven terminologické nejednotě, pokud jde o jeho náplň. Nověji se logicky
rozlišuje kritika motivů, která se věnuje jednotlivým pojmům, představám či idejím
(souhrnně: motivům), které příslušný text obsahuje, a sleduje jejich vznik a vývoj. VBC
hovoří v tomto smyslu o kritice tradic. Pojem „kritika tradice“ je však lepší vyhradit pro
individuální tradici daného textu.
Důležitá především pro exegezi evangelií je kritika redakce. Klasická kritika forem viděla
v autorech evangelií vlastně pouhé sběratele tradic. Proti této jednostrannosti se po 2. světové
válce v exegezi prosadila kritika redakce, která se snaží odhalit, čím přispěl ke konečné
podobě textu jeho závěrečný redaktor (u většiny novozákonních evangelií je jím evangelista)
a jak upravil celkovou výpověď textu. Tím je možné také správně určit teologii každého
evangelia. Tento metodický krok je v první fázi diachronní, pouze závěrečné zjištění poselství
celého konečného textu představuje pohled synchronní.
Zkoumání pragmatické funkce textu si všímá prostředků, kterých je užito k působení na
čtenáře (posluchače).
U historických textů je důležitou otázkou, do jaké míry odpovídá to, co je obsaženo v textu,
historické skutečnosti. K tomuto bodu dospívá vlastně už kritika tradice individuálního textu.
Ale metodický krok, který vědomě a systematicky uplatňováním určitých principů
(nepodobnost vyprávěného s jinými událostmi, víceré dosvědčení aj.) sleduje cíl historické
pravdy textu, se označuje historická kritika.
Otázky:
Jaký je rozdíl mezi exegetickými metodami synchronními a diachronními?
Textová kritika je synchronní nebo diachronní?
Čemu se věnuje sémantická analýza?
Které úkoly plní literární kritika?
Kdy je literární kritika synchronní a kdy je diachronní?
Co to je kritika motivů?
V čem spočívá přínos kritiky redakce?
Od konce 60. let 20. století se v exegezi začaly uplatňovat také metody, které vycházejí
z lingvistiky. Zkoumání jazyka biblických textů bylo přítomné v exegezi od jejího počátku,
ale i pro exegezi je důležité poznání pocházející z moderní lingvistiky, že nestačí zkoumat
význam jednotlivých slov nebo vět, ale je třeba vidět místo těchto menších jednotek v širším
kontextu. Pro exegezi jsou užitečné metody, které patří do literární analýzy. Od těchto metod
se nedá očekávat nějaká radikální změna výsledků exegeze, ale mohou poskytnout solidní
základ pro kritickou interpretaci textu Nového zákona, a tak pomoci upřesnit či opravit
některé výsledky dosavadní exegeze.
Ve VBC jsou popisovány tři metody literární analýzy:
a) rétorická analýza
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Rétoriku lze definovat jako umění užívat jazyka takovým způsobem, aby to napomohlo
k přesvědčení druhých. VBC ji vysvětluje jako „umění sestavit přesvědčivou řeč“ (IB1).
Dotýká se ovšem nejen mluvených, ale i psaných projevů. Vztah k Písmu svatému, které chce
lidem přiblížit tajemství Boha, který se dal poznat nám lidem, je dostatečně logický.
VBC rozlišuje:
– klasickou rétoriku (vychází z řeckých a římských rétorů a teoretiků, jimiž byli hlavně
Aristoteles, Platon, Cicero, Quintilian); už Aristoteles zavedl rozlišení tří druhů rétoriky:
soudní, deliberativní (při politických shromážděních) a demonstrativní (při slavnostech),
z nichž každý se projevuje ve dvou postojích: soudní v obvinění (žalobě) nebo obhajobě,
deliberativní v povzbuzování nebo odrazování, demonstrativní ve chvále nebo výtce (srov.
ARISTOTELES, Rétorika 1, 1358b). – Rétorika je využívána pro interpretaci novozákonních
textů už po několik staletí, ale v posledních desetiletích se její zapojení a využití dostalo
mnohem výrazněji do popředí práce exegetů. Klasická (antická) rétorika byla nejnověji
aplikována především na Pavlovy listy (výrazným příkladem je např. komentář k listu
Galaťanům od H. D. Betze z r. 1979). Někteří biblisté však nejsou zcela přesvědčení
detailní aplikací pravidel rétoriky na listy apoštola Pavla. Je ovšem jasné, že mnohé
rétorické zásady užíval aspoň podvědomě. || Rozšiřující a doplňující literatura: S. E.
PORTER (ed.), Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C. – A.D.
400, Boston – Leiden: Brill, 2001 (příručka z velké části pojednává o vztahu rétoriky
k Novému zákonu)
– semitskou rétoriku, kterou znala židovská tradice a s níž se setkáváme především ve
Starém zákoně. Jedná se např. o známý paralelismus (hlavně v Žalmech), o symetrické
uspořádání textu, o inkluzi (uvedení stejného obratu v první a poslední větě textu),
o anaforu (opakování stejného slova na začátku každého řádku) aj. Někteří se pokusili
využít biblické rétoriky i pro interpretaci Nového zákona (např. R. Meynet pro Lukášovo
evangelium).
– „novou rétoriku“, která se snaží opírat více o poznatky z moderní lingvistiky než
o antická pravidla. Zaměřuje se na sledování účinnosti užitého jazyka, jak se dotýká
posluchačů a ovlivňuje jejich pocity a postoje. Setkáváme se však také se vzájemným
propojováním antické i moderní rétoriky.
Rétorická analýza má pochopitelně své meze, na které upozorňuje rovněž VBC. Není
rozhodně schopna zajistit úplnou exegezi textu, může však pomoci k jistému doladění
historicko-kritické metody.
b) narativní analýza
Písmo svaté obsahuje poměrně hodně textů, které mají charakter vyprávění. Proto se jeví jako
užitečné využít pro jeho interpretaci také lingvistické metody narativní analýzy (lat. narrare =
vyprávět). Tato metoda byla sice nejprve aplikována na fiktivní literaturu (pohádka), ale lze ji
přenést na všechny texty, které obsahují vyprávění. Základním cílem je sledování možného
účinku vyprávění na čtenáře. Existují různé postupy.
Narativní analýza podle VBC (IB2):
„věnuje pozornost zejména těm prvkům textu, které se týkají zápletky, osob a hlediska
vypravěče. Zkoumá způsob, jakým je příběh vyprávěn, aby vtáhl čtenáře do ‘světa vyprávění’
a do jeho systému hodnot.“
Pro hodnocení vyprávění může napomoci zjištění tzv. uzlových bodů, v nichž by děj mohl
pokračovat jiným směrem, než pokračuje. Tyto body je možné zobrazit graficky jako
rodokmen. Ne všechny tyto body mají pro vyprávění stejný význam. Důležité jsou také
osoby, které ve vyprávění vystupují. Při narativní analýze se obvykle rozlišuje mezi autorem
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reálným a implicitním a mezi čtenářem reálným a implicitním. Reálný autor a čtenář jsou
skutečný (historický) autor a skutečný čtenář, implicitní autor a čtenář jsou ti, kteří vyplývají
ze samotného textu.
Je třeba nezapomínat, že pravda Písma není uzavřena pouze v narativním charakteru
biblického textu.
Další informace lze najít: EGGER, Methodenlehre, s. 119-133; SÖDING, Wege der
Schriftauslegung, s. 140-151. 152-155; KNIGHT aj., Methods of Biblical Interpretation, s. 169172.
c) sémiotická analýza
Sémiotika je nauka o znameních (znacích), především o jejich významu v lidské komunikaci.
Existuje více systémů a přístupů. Exegezi nejvíce ovlivnila sémiotická analýza francouzského
strukturalistického lingvisty Algirdase J. Greimase. Tu také VBC popisuje. Jinak americkoněmecká tradice dělí sémiotiku na syntax (vztah znamení mezi sebou), sémantiku (vztah
znamení k předmětům, na které znamení odkazují) a pragmatiku (vztah znamení k jejich
interpretům). Do sémantiky (nauce o významu) patří také ve VBC popisovaný sémiotický
čtverec, který někteří využívají i pro exegezi. Na horních vrcholech čtverce jsou umístěny
kontrární* (protikladné) pojmy, na spodních vrcholech jsou přes úhlopříčku pojmy vůči nim
kontradiktorické**; pojmy na spodních vrcholech se nazývají subkontrární***. Takový
čtverec může vypadat např. takto:
život

smrt

nesmrt

neživot

*Kontrární pojmy jsou takové, že žádný objekt nemůže spadat pod oba a může existovat
objekt, který nespadá pod žádný z nich.
**Kontradiktorické pojmy jsou takové, že z objektů, kterým lze tyto pojmy smysluplně
přisuzovat, každý pod jeden z těchto pojmů spadá a pod druhý nespadá.
***Subkontrární pojmy jsou takové, u nichž je sice zachována jejich protikladnost, ale může
existovat objekt, který spadá pod oba.
Podrobnější informace lze získat na:
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem05.html#semiotic_square [14.07.2004]
Příručka J. ČERNÝ – J. HOLEŠ, Sémiotika, Praha: Portál, 2004, se věnuje převážně významu
znaků a pro exegezi je její přínos poměrně malý.
Sestavení pojmů z příslušné perikopy novozákonního textu je jistě obtížné, ale pro některé
texty může mít význam pro vyjasnění vzájemných vztahů významových jednotek.
Otázky:
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Co je to rétorika?
Čím se zabývá semitská rétorika?
Co sleduje narativní analýza?
Čím se zabývá sémiotika?
Při exegezi se také uplatňují různá výchozí hlediska nebo myšlenkové systémy. VBC hovoří o
nich jako o přístupech (na rozdíl od metod, které jsou obsáhlejší a představují „soubor
vědeckých postupů“ – srov. VBC [české 1. vydání], s. 30, pozn. 30). Zde stačí tyto přístupy .
vyjmenovat, popř. připojit nějakou vysvětlující poznámku.
Přístupy založené na tradici:
– kanonický přístup – uplatňuje se hledisko celého kánonu Písma svatého
– přístup opírající se o židovské interpretační tradice – má význam nejen pro Starý zákon,
ale i pro Nový zákon, protože novozákonní autoři většinou v těchto tradicích vyrostli, i
když nelze zapomenout na centrum Nového zákona, jímž je Ježíš Kristus
– přístup daný dějinami působnosti textu – mnohé texty Písma sv. změnily od základu život
významných lidí; tento přístup představuje důležitý doplněk exegeze, nemůže ji však
nahradit, protože někdy se chápání novozákonního textu ubíralo nesprávným směrem
nebo bylo jednostranné či zjednodušené
Přístupy z pozice humanitních věd:
– přístup sociologický
– přístup kulturní antropologie
– přístup psychologické a psychoanalytické
Přístupy vycházející z různých kontextů (podporující moderní ideologie):
– přístupy z hlediska teologie osvobození
– přístup feministický
Fundamentalistická četba, která je jediným způsobem interpretace Písma, který VBC odmítá
jako celek, je slepou uličkou pro chápání Nového zákona.

2. Příklady exegeze textů Nového zákona
Následující texty mohou posloužit jako příklady exegeze Nového zákona. Nebudou explicitně
probírány všechny kroky exegeze. Platí to obecně o textové kritice, protože naše texty
představují poměrně doslovný překlad z řeckého textu (vychází se z tzv. standardního textu
Nestle-Aland, 26. a 27. vydání), který je už výsledkem textové kritiky. Také nebude speciálně
zdůvodňováno vymezení perikop z evangelií. Toto ohraničení textu je většinou dáno jiným
místem děje a/nebo předmětu vyprávění ve srovnání s předcházejícím a následujícím textem.
Budou však uvedeny případné poznámky ke struktuře textu. Některé kroky budou jen
naznačeny.
U všech textů bude mít časovou prioritu synchronní zkoumání. U perikop z evangelií se vždy
vychází z textu Markova evangelia, které je pokládáno za nejstarší. Tento předpoklad bude
možné ověřit při diachronním pohledu, který se opírá především o synoptické srovnání.
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2.1 Povolání celníka Leviho
(Mk 2,13-17; par. Mt 9,9-13; Lk 5,27-32)
Literatura (výběr):
DONAHUE, J. R. – HARRINGTON, D. J., Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2003
ECKEY, Wilfried, Das Markusevangelium: Orientierung am Weg Jesu. Ein Kommentar,
Neukirchen: Neukirchener, 1998, s. 96–103.
GNILKA, Joachim, Das Evangelium nach Markus, I, Zürich: Benziger; Neukirchen:
Neukirchener, 1978, s. 103–110.
LÉGASSE, Simon, L’Évangile de Marc, Tome I, Paris: Cerf, 1997, s. 178–187.
LIMBECK, Meinrad, Evangelium sv. Marka, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 1997, s. 38–41.
MOLONEY, Francis J., The Gospel of Mark. A Commentary, Peabody: Hendrickson, 2002, s.
63–66.
PESCH, Rudolf, Das Markusevangelium, 1. Teil, Freiburg etc.: Herder, 1976, s. 162–169.
STENGER, W., Biblische Methodenlehre, s. 88–102.
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Mt 9,9-13

Mk 2,13-17
13

A vyšel opět k moři.
A všechen zástup k němu
přicházel a učil je.
9
A když odcházel Ježíš odtud, 14A když šel dál,
uviděl
člověka
sedícího uviděl Leviho Alfeova
v celnici, jménem Matouš,
sedícího v celnici,
a řekne mu: Následuj mě!
a řekne mu: Následuj mě!
A on vstal a následoval ho.
10
A stalo se, když stoloval
v domě: a hle, mnoho
celníků a hříšníků přišlo,
a stolovali s Ježíšem a
jeho učedníky.
11

A když (to)
uviděli farizeové,

A on vstal a následoval ho.
15
A stalo se, že stoloval
ve jeho/svém domě, a mnoho
celníků a hříšníků
stolovalo s Ježíšem a
jeho učedníky. Bylo totiž
mnoho (těch), kteří ho
následovali. 16A zákoníci
farizejů, když viděli,
že jí s hříšníky a celníky,
řekli jeho učedníkům:
Proč jí
s celníky a hříšníky?
17
A když to Ježíš uslyšel,
řekne jim: Nepotřebují lékaře
zdraví, ale nemocní.

řekli jeho učedníkům:
Proč jí váš mistr
s celníky a hříšníky?
12
On to uslyšel a
řekl:
Nepotřebují lékaře
zdraví, ale nemocní. 13Jděte a
naučte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť.
Nepřišel jsem povolat
Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšníky.
spravedlivé, ale hříšníky.

Lk 5,27-32
27

A potom vyšel

a
spatřil celníka jménem Levi,
sedícího v celnici,
a řekl mu: Následuj mě!
28
A on opustil všechno,
vstal a následoval ho.
29
A Levi mu uspořádal
velkou hostinu
ve svém domě, a byl (tam)
velký zástup celníků a
jiných, kteří s nimi stolovali.
30

A farizeové a
jejich zákoníci
reptali a
říkali jeho učedníkům:
Proč jíte a pijete
s celníky a hříšníky?
31
A Ježíš jim odpověděl
takto: Nepotřebují lékaře
zdraví, ale nemocní.
32

Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšníky
k pokání.

Struktura perikopy Mk 2,13-17:
v. 13: Ježíš učí u moře (= Genezaretské jezero)
v. 14: povolání celníka Leviho
vv. 15n.: hostina s celníky a hříšníky
v. 17: dva Ježíšovy výroky
Text vykazuje dostatečnou jednotu, i když je patrný rozdíl mezi v. 14 a vv. 15n., kde se jméno
Levi nevyskytuje a podle řeckého textu není zcela jasné, komu patřil dům, kde se konala
hostina (gramaticky se dá chápat: „v jeho domě“, tj. Ježíšově, nebo „ve svém domě“, tj.
celníka Leviho). Kontext Markovy perikopy však s velkou pravděpodobností předpokládá, že
se hostina konala v Leviho domě (tak jednoznačně Lk 5,29).
Vysvětlení některých pojmů:
celník – celníci byli pachtýři daní, kteří po zaplacení určité sumy státu mohli vybírat různé
poplatky (za používání cest, mostů, za obchodování apod.). Především pro snahu obohatit se
na úkor druhých byli pokládáni za hříšníky; viz např. ECKEY, Markusevangelium, s. 98;
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farizeové – židovská náboženská strana, více viz: GNILKA, Markusevangelium, I, s. 107–109;
ECKEY, Markusevangelium, s. 101; K. SCHUBERT, Bible a dějiny, Svitavy: Trinitas, 2000, s.
65–72; L. TICHÝ, Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 149n.
zákoníci farizejů – existovali i znalci Zákona, kteří byli z jiných náboženských skupin, např.
ze saducejů
Literární druh:
V. 14 obsahuje text, který má podobné rysy jako perikopa Mk 1,16-20, u obou textů jde
o vyprávění o povolání.
Vv. 15–17 vyprávějí o hostině, které se účastní Ježíš spolu s lidmi, kteří byli pokládáni za
hříšníky. Středem je spor, který vyvolává Ježíšovo jednání; k němu patří také Ježíšova
odpověď ve v. 17. Podobné texty obsahující spory s odpůrci máme také v Mk 2,1–12; Mk
1,18–3,6 a potom Mk 11,27–33; 12,13–37. V anglické jazykové oblasti bývají tyto texty
označovány jako pronouncement story, tj. vyprávění obsahující určitý Ježíšův výrok. Takový
výrok (zde jsou dva ve v. 17) bývá označován také jako apoftegma (z řec. „výrok“). Tak se
někdy označuje celá scéna.
Synoptické srovnání:
(začíná diachronní zkoumání)
Srovnání textů všech tří synoptiků potvrzuje prioritu Markova textu. Rozdíly u velkých
synoptiků se dají vysvětlit jako úpravy Markova textu.
Hlavní rozdíly oproti Mk:
Mt: chybí Mk 2,13; celník se jmenuje Matouš; identifikace domu, kde se odehrává hostina,
zůstává otevřená; chybí poznámka o mnoha (hříšnících), kteří Ježíše následovali (Mk 2,15c);
hovoří se jednodušeji o „farizejích“; kritika Ježíšova chování je vyjádřena hned přímo, tj. bez
Mk 2,16b; Ježíšova odpověď obsahuje tři výroky, prostřední je citát z Oz 6,6 (objevuje se
ještě v jiném kontextu v Mt 12,7).
Lk: z Mk 2,13 je využit jen začátek; celník je uveden pouze jménem Levi (bez jména jeho
otce Alfea); jen Lk 5,28a má zmínku o opuštění všeho; hostina se jednoznačně koná v domě
celníka Leviho; Lk 5,29 není ještě řeč o „hříšnících“; kritika Ježíšova chování je také
vyjádřena hned přímou otázkou; ta se však týká chování Ježíšových učedníků; druhý Ježíšův
výrok je doplněn o podmínku „pokání“; na různých místech Lukášovy perikopy jsou jazykové
odlišnošti, které se ani všechny nedají v překladu zachytit.
Většina biblistů se domnívá, že text Mk 2,13–17 neexistoval od počátku v tomto rozsahu.
Povolání celníka Leviho a Ježíšova hostina s hříšníky měly patrně odlišné osudy.
Z historického hlediska zde byla asi vzpomínka na povolání celníka Leviho. Vyprávění
o hostině bylo připojeno asi později. Odlišný názor (R. Pesch): původní je hostina v domě
celníka Leviho, vyprávění o jeho povolání bylo připojeno později. Aspoň jeden výrok z v. 17
byl asi od začátku spojen s vyprávěním o hostině.
Velcí synoptikové Markovu perikopu podali v hlavních rysech stejně, ale z jejich úprav je
vidět zapojení do teologické koncepce, kterou ve svých evangeliích zdůrazňují (u Mt poukaz
na naplnění textu Starého zákona z Oz 6,6, u Lk Ježíšova láskyplná pozornost vůči těm, kdo
jsou z lidského hlediska daleko, ale kteří jsou mu blízko, když jsou ochotni změnit svůj život).
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2.2 Uzdravení slepce u Jericha
(Mk 10,46–52; par. Mt 20,29–34 a Lk 18,35–43; srov. Mt 9,27-31)
Další literatura:
W. TRILLING, Christusverkündigung in den synoptischen Evangelien. Beispiele gattungsgemäßer Auslegung, Leipzig: St. Benno, 1968, s. 146–164.
J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, Freiburg etc.: Herder, 1988, s. 192–197.
Perikopa o uzdravení slepce u Jericha je poslední v Markově evangeliu před Ježíšovým
příchodem do Jeruzaléma. Je to také poslední Ježíšův zázrak v Markově evangeliu. Tyto
okolnosti je třeba rovněž zvážit při hodnocení poselství tohoto textu.
Text je dostatečně koherentní.
Literární druh:
Ježíšových zázraků je v novozákonních evangeliích poměrně velký počet. Jednotlivých se
počítá asi 34. S podobnými texty se ovšem setkáváme také u pohanských autorů, kteří
vyprávějí o uzdraveních, která způsobili římští císaři nebo jiné osobnosti. Tyto texty mají
některé stálé prvky, jako popis nemoci postiženého, setkání s divotvůrcem, prosba
o uzdravení, uzdravující zákrok, konstatování uzdravení, vyjádření obdivu zástupem lidí
apod. Je vidět, že tyto prvky se objevují i ve vyprávěních o Ježíšových zázracích, ale
většinou nejsou všechny rozvinuté nebo ani vůbec přítomné. V této perikopě se vlastní
uzdravení slepého Bartimaia líčí tím nejstručnějším způsobem. Velkou roli naopak hraje
teologická myšlenky víry (vv. 47b.48b.52a) a následování Krista (v. 52b). V obojím je
Bartimaios vzorem.
Vysvětlení některých pojmů:
Jericho je město, které je známé nejen ze Starého zákona, ale vykopávky objevily opevnění už
ze 7. tisíciletí př. Kr. (doposud nejstarší doložené město). J. leží 250 m pod hladinou moře, 9,5
km na sever od Mrtvého moře, asi 27 km severovýchodně od Jeruzaléma.
„Bartimaios“ znamená vlastně „syn Timaiův“.
„Syn Davidův“ – představuje v rámci Markova evangelia mesiášský titul, ale existovala také
židovská tradice, která vyprávěla o uzdravující moci Davidova syna Šalomouna.
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Mt 20,29–34

Mt 9,27–31

Mk 10,46–52

Lk 18,35–43
A stalo se, že když
se blížil k Jerichu,
35

A přijdou do Jericha.
A když vycházel on a
jeho učedníci a velký
zástup z Jericha, syn
Timaiův Bartimaios,
slepý žebrák, seděl u
47
cesty.
Když
uslyšel,
46

27
A když vycházeli
A když šel Ježíš
z Jericha, následoval
odtamtud, následovali
ho velký zástup.
[ho]
30
A hle,
dva slepci
sedící u dva slepci
cesty
když
uslyšeli,
29

že Ježíš jde kolem,
že je to Ježíš Nazaretský
křičeli takto:
a křičeli takto:
začal křičet takto:
smiluj se nad námi, [pa- smiluj se nad námi, Synu Davidův, Ježíši
ne,] synu Davidův
synu Davidův.
smiluj se nade mnou.
31
48
Zástup je okřikoval,
A
mnozí
ho
aby mlčeli. Oni však
okřikovali,
více křičeli takto:
aby mlčel. On však
smiluj se nad námi, paještě více křičel:
ne, synu Davidův.
Synu Davidův, smiluj
se nade mnou.
32
28
A Ježíš se zastavil,
Když přišel do domu, 49A Ježíš se zastavil a
zavolal je
přistoupili řekl:
k němu ti slepci
zavolejte ho. A zavolají
toho slepce a řeknou
mu:
Vzmuž se, vstaň. Volá
tě.
50
A on odhodil svůj
plášť, vyskočil a přišel
k Ježíšovi. 51A Ježíš ho
a řekl:
a Ježíš jim řekne: oslovil
Co chcete, abych Věříte, že vám to mohu takto: Co chceš, abych
vám učinil?
učinit?
ti učinil?
33
Řeknou mu: Pane,
Řeknou mu: Ano, pane. Ten slepec mu řekl:
ať se nám otevřou oči.
Rabbuni, ať (opět) vi34
A Ježíš se slitoval,
dím.
29
52
dotkl se jejich očí
Tehdy se dotkl
A Ježíš
jejich očí
a řekl:
mu řekl:
Ať se vám stane podle Jdi,
tvá víra tě
a
hned vaší víry. 30A otevřely zachránila. On hned
prohlédli
se jim oči. A Ježíš jim prohlédl
důrazně
a
následovali přikázal: Hleďte, ať se
a následoval
ho.
to
ho
nikdo nedozví. 31Oni na té cestě.
vyšli
a rozhlásili ho po celé té
zemi.

jeden slepec
seděl
u cesty a žebral. 36Když
uslyšel
procházející zástup,
ptal se, co to je.
37
Pověděli mu, že jde
kolem Ježíš Nazaretský.
38
A zavolal takto:
Ježíši, synu Davidův,
smiluj se nade mnou.
39
Kdo šli vpředu, ho
okřikovali,
aby mlčel. On však
mnohem více křičel:
Synu Davidův, smiluj
se nade mnou.
40
Ježíš se zastavil a přikázal
ho přivést k němu.

Když se přiblížil,
zeptal se
ho: 41Co chceš, abych
ti učinil? On pak
řekl: Pane,
ať (opět) vidím.
A Ježíš

42

mu řekl:
Prohlédni. Tvá víra tě
zachránila. 43A hned
prohlédl,
následoval
ho
a oslavoval Boha.
A všechen lid vzdal
Bohu chválu.
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U textu Mk 10,46-52 se dají poměrně snadno rozlišit jednotlivé uzlové body ve vyprávění, a
tak je možné sestavit rodokmen v rámci narativní analýzy. Viz EGGER, Methodenlehre, s.
131n. V jiném uspořádání vypadá tento „strom“ takto:
slepec sedí
nevolá

volá

bez překážky

překážka

nekřičí

není zavolán

není uzdraven

nenásleduje

křičí

je zavolán

je uzdraven

následuje

Máme tedy celkem 6 uzlových bodů, z nichž vyplývá sled jednotlivých dějů (aktů). Ty vedou
k závěru: „Kdo zvolí volání a víru, dosáhne uzdravení.“ (EGGER, Methodenlehre, s. 132)
Synoptické srovnání
dost jasně potvrzuje, že Mk 10,46-52 představuje nepochybně nejstarší text. Ale jedná se
o úkol poněkud komplikovanější, protože v Mt kromě vlastní paralely ještě máme text v 9,2731, kde se také vypráví o uzdravení dvou slepců (bez udání místa).
Hlavní rozdíly vlastní Matoušovy paralely (Mt 20,29-34) oproti Mk 10,46-52 jsou dva
slepci, kteří volají o pomoc a uzdravení, dále je to výraz kyrie (Pane) v jejich volání, Mt také
hovoří o zástupu, ale nezmiňuje se o učednících, při uzdravení se Ježíš dotýká očí slepců
(20,34). Odkud nebo proč dva slepci? V Mt se setkáváme s dvojicí uzdravených i na jiných
místech. Je v něm nejenom perikopa 9,27-31 (text viz výše) se dvěma slepci, ale také
vyprávění o uzdravení dvou posedlých v Mt 8,28-34, zatímco v paralelním a zřejmě starším
textu Mk 5,1-20 je řeč pouze o jednom posedlém. Velmi pravděpodobně je třeba tato zdvojení
přičíst na vrub redakční práce evangelisty Matouše, který mohl vidět v tomto postupu zahrnutí
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dalších uzdravení, o kterých se nezmiňuje (nezachycuje např. perikopu Mk 8,22-26
o uzdravení slepého z Betsaidy, i když ji zřejmě znal a nechal se jí ovlivnit, jak ukazuje
v řeckém textu užití řídkého označení pro „oči“ [ommata] v Mk 8,23 a Mt 20,34 a rovněž
snad rovněž Ježíšův dotyk očí slepců). Současně chtěl také zřejmě zdůraznit teologii
společenství (církve) a společné modlitby. Obojí patří k výrazným teologickým tématům jeho
evangelia.
Vlivy na vznik obou Matoušových textů se dvěma slepci (Mt 9,27-31 a 20,29-34) lze potom
znázornit asi takto (srov. J. GNILKA, Matthäusevangelium, s. 194):
Mk 8,22-26

Mk 10,46-52

Mt 9,27-31

Mt 20,29-34

Hlavní rozdíl Lukášova textu (18,35-43) vůči Mk je to, že k uzdravení slepce dochází před
Ježíšovým vstupem do Jericha. Další rozdíly jsou většinou stylistické. Lk neuvádí slepcovo
jméno, nepopisuje také slepcovo vyskočení a odhození pláště, připojuje oslavu Boha
uzdraveným a chválu Boha zástupem lidí, ale neříká, že uzdravený slepec Ježíše následoval
„na té cestě“, tj. do Jeruzaléma. Uzdravení se také odehrává na odlišném místě (před
Jerichem) než u Mk a Mt (za Jerichem). Bylo by možné rozlišit Jericho starozákonní a
novozákonní. Ale nejlepším vysvětlením odlišnosti místa uzdravení slepce u Jericha
v Lukášově evangeliu je následující perikopa, která se odehrává v Jerichu. Evangelista asi
chtěl zachytit duchovní uzdravení vrchního celníka Zachea až po uzdravení tělesném, kterého
se dostalo usilovně volajícímu slepému žebrákovi. Proto vypráví o uzdravení slepce před
Ježíšovým vstupem do Jericha.
Historická kritika:
Konkrétní údaje v Markově textu (jméno města, jméno slepce) mluví dost silně pro
věrohodnou tradici.
Otázky:
Jak je možné určit literární druh perikopy Mk 10,46-52?
Existují i některé shody mezi textem Mt 20,29-34 a Lk 18,35-43, které nejsou u Marka (tzv.
minor agreements)?
Jak se dají vysvětlit?
Jakou teologickou koncepci sledoval autor Matoušova evangelia při redigování perikopy Mt
20,29-34?
Jaký teologický důraz lze najít v textu Lk 18,35-43?
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2.3 Zlí vinaři
Mt 21,33-46
Poslyšte jiné
podobenství.
Byl jeden člověk,
hospodář, který vysadil
vinici a obehnal ji
plotem a vykopal v ní
lis a postavil věž
a pronajal ji vinařům a
odcestoval.
34
Když se přiblížil čas plodů,
poslal své služebníky
k vinařům, aby
vzali jeho plody.
35
A vinaři chytili jeho
služebníky a jednoho
zbili, druhého zabili,
dalšího ukamenovali.
36
Opět poslal
jiné služebníky,
více než předtím,
a udělali jim stejně.
33

A začal jim mluvit
v podobenstvích:
(Jeden) člověk
vysadil
vinici a obehnal (ji)
plotem a vykopal nádrž na
lis a postavil věž
a pronajal ji vinařům a
odcestoval.
2
A
poslal k vinařům v (pravý) čas
služebníka, aby od vinařů
vzal z plodů vinice.
3
A chytili ho,

9

zbili a poslali
s prázdnou.
4
A opět k nim poslal
jiného služebníka;

zbili a odeslali
s prázdnou.
11
A dále poslal
jiného služebníka.

i toho zpolíčkovali a zneuctili.

I toho zbili, zneuctili
a odeslali s prázdnou.
12
A dále poslal třetího.
I toho zranili a vyhnali.
13
A řekl pán vinice:
Co udělám? Pošlu svého
milovaného syna.

1

I jiného poslal,
a toho zabili, a mnoho jiných,
jedny zbili, druhé zabili.
37
6
Naposled k nim
Ještě jednoho měl:
poslal svého syna.
milovaného syna.
Poslal ho k nim posledního.
Řekl si: Zastydí se
Řekl si: Zastydí se
před mým synem.
před mým synem.
38
Když vinaři uviděli syna, řekli 7Ti vinaři si však
si mezi sebou: To je
navzájem řekli: To je
dědic. Pojďte, zabijme ho a dědic. Pojďte, zabijme ho a
získejme jeho dědictví.
a dědictví bude naše.
39
A chytili ho, vyhodili ven 8A chytili ho, zabili
z vinice a zabili.
a vyhodili ven z vinice.
40
Když tedy přijde pán vinice,
9
co udělá oněm vinařům?
Co [tedy] udělá pán vinice?
41
Řeknou mu:
Ty zlé zle zahubí a
Přijde a zahubí ty vinaře
vinici pronajme jiným
a dá vinici jiným.
vinařům, kteří mu budou
odevzdávat plody ve správný
čas.
5

Řekne jim Ježíš:
10
Nikdy jste nečetli v Písmě:
Nečetli jste toto Písmo:
Kámen, který stavitelé odvrhli,
Kámen, který stavitelé odvrhli,
ten se stal kamenem nárožním, ten se stal kamenem nárožním,
42

Lk 20,9-19

Mk 12,1-12

Začal lidu říkat toto
podobenství.
[Jeden] člověk
vysadil
vinici
a pronajal ji vinařům a
odcestoval na dlouhý čas.
10
A (svým) časem
poslal k vinařům
služebníka, aby mu
dali z plodů vinice.

Vinaři ho však

Přece snad před ním
se zastydí.
14
Když ho uviděli vinaři, rozmlouvali mezi sebou takto: To je
dědic. Zabijme ho,
aby bylo dědictví naše.
15
Vyhodili ho ven z vinice
a zabili.
Co tedy jim udělá pán vinice?
Přijde a zahubí tyto vinaře
a dá vinici jiným.
16

Když to uslyšeli, řekli: To ne!
On se na ně podíval a řekl:
Co je tedy psáno:
Kámen, který stavitelé odvrhli,
ten se stal kamenem nárožním
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od Pána se to stalo a je to 11od Pána se to stalo a je to
podivuhodné v našich očích?
podivuhodné v našich očích?
43
Proto vám říkám:
Bude od vás odňato
království Boží a bude
dáno národu, který ponese
jeho ovoce.
18
[44Ten, kdo padne na ten
Každý, kdo padne na onen
kámen, bude roztříštěn;
kámen, bude roztříštěn;
na koho padne, rozdrtí ho.]
na koho padne, rozdrtí ho.
45
19
Když vyslechli
A
velekněží a farizeové
zákoníci a velekněží
jeho podobenství, poznali,
že mluví o nich.
46
12
A snažili se ho zmocnit,
A snažili se ho zmocnit,
se snažili vložit na něho ruce
v tu hodinu,
ale báli se zástupů,
ale báli se zástupu;
ale báli se zástupu;
protože ho měly za proroka.
poznali totiž, že toto
poznali totiž, že toto
podobenství řekl proti nim.
podobenství řekl proti nim.
A nechali ho a odešli.

Vysvětlení pojmů:
O pojmu podobenství a terminologickém rozlišení souvisejících pojmů viz:
L. TICHÝ, „Co je to podobenství?“ Studia theologica 15, roč. 6 (2004), č. 1, s. 1-9.

Lisy na víno z Palestiny v pohledu ze shora a v průřezu (podle: Biblisch-historisches
Handwörterbuch, Bo REICKE – L. ROST (eds.), sv. II, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1964, sl. 939) Hrozny se šlapaly nohama ve větší nádrži a šťáva stékala do menší(ch) níže
položené (-ných) nádrže (-í).
Příběh má palestinský kolorit (Mk 12,1b srov. s Iz 5,1-7). V Mk 12,10n. je citát ze Žl
118,22n. podle LXX, který měl své místo v chrámové liturgii a byl potom užíván
v prvokřesťanském kázání (srov. Sk 4,11; 1 Petr 2,4-8) jako vyjádření významu Ježíše Krista.
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Dále pro exegezi celého textu srov.: J. MÁNEK, Ježíšova podobenství, Praha: Blahoslav, 1972,
s. 45-51; A. J. HULTGREN, The Parables of Jesus: A Commentary, Grand Rapids: Eerdmans,
2000, s. 351-382; W. TRILLING, Christusverkündigung, s. 165-190.
Literární druh:
Text se dá identifikovat jako parabola (= podobenství s neobvyklým dějem) s alegorickými
prvky. Hlavní alegorické prvky, které jsou už u Mk: poslání více služebníků (v. 5b),
milovaný syn (v. 6), vinice je pronajata jiným (v. 9b).

Synoptické srovnání:
Nejstarší text ze synoptiků má i zde Mk (teorie dvou pramenů není rozhodně zpochybněna
synoptickým srovnáním Mk 12,1-12 s paralelními texty).
Ovšem existuje ještě paralelní text v apokryfním koptském Tomášově evangeliu, a to ve
výrocích 65 a 66:
TmEv 65: „Řekl: Jeden d[obrý] muž měl vinici a dal ji sedlákům, aby ji obdělávali a on od
nich bral svou úrodu. Poslal svého služebníka, aby mu sedláci dali úrodu vinice. Ti chytili
jeho služebníka, zbili ho a málem ho zabili. Služebník šel a řekl to svému pánu. Jeho pán řekl:
‘Snad je nepoznal.’ Poslal jiného služebníka. Ti sedláci zbili i jeho. Tehdy pán poslal svého
syna. Řekl: ‘Snad budou mít úctu před mým synem.’ (Ale) ti sedláci, protože věděli, že to je
dědic vinice, ho chytili (a) zabili. Kdo má uši, slyš!“ a TmEv 66: „Ježíš řekl: Ukažte mi
kámen, který zavrhli stavitelé. To je kámen úhelný.“ (překlad: P. POKORNÝ, in Neznámá
evangelia. Novozákonní apokryfy I, Praha: Vyšehrad, 2001, s. 131n.).
Zvláštnosti u Mt: „jeho plody“ (v. 34b), větší důraz na plody vinice (srv. v. 41b a zvl. v. 43
[církev je zřejmě chápána jako nový Izrael]), poslání dvou skupin služebníků ( proroci SZ,
vv. 34 a 36), syn je nejprve vyhozen z vinice a pak zabit (v. 39 || Lk 20,15): srv. Žid 13,12 a
Jan 19,17.20.
Zvláštnosti u Lk: popis vinice není rozveden (v. 9) – nejde o péči o vinici, ale o chování
vinařů, „dlouhý čas“ (v. 9), je poslán třikrát jeden služebník (vv. 10-12), samorozhovor (v.
13), odmítavá reakce posluchačů (v. 16b), ze Žl 118 je citován pouze v. 22, ve v. 18 je druhý
výrok o kameni zdůrazňující úlohu soudce, který není přesným citátem, ale ozvěnou asi více
míst SZ (srov. Dan 2,34n.44n. a Iz 8,14n.). Paralela Mt 21,44 chybí v některých rukopisech).
Zvláštnosti TmEv: schází také popis vinice, je poslán pouze dvakrát jeden služebník, majitel
vinice poprvé říká „snad je nepoznal“ (!) – jedn. č., jde asi o chybu; příběh končí zabitím syna
majitele vinice, ale následující výrok 66 ukazuje souvislost Žl 118 s tímto příběhem.
Další literatura:
J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, s. 224-233; G. SCHNEIDER, Das Evangelium
nach Lukas. Kapitel 11-24, Gütersloh: G. Mohn, 1984, s. 396-400; J. A. FITZMYER, The
Gospel according to Luke (X-XXIV): Introduction, Translation, and Notes, New York etc.:
Doubleday, 1985, s. 1276-1288; stručně: P.-G. MÜLLER, Evangelium sv. Lukáše, Kostelní
Vydří: Karmelit. nakl., 1998, s. 146 (v 3. ř. oprav „Tomášovo protoevangelium“ na
„Tomášovo evangelium“).
Kritika tradice:
Je sporné, zda autor Tomášova evangelia znal synoptiky nebo ne. Při odpovědi na tuto otázku
hraje roli také časové zařazení tohoto apokryfu. Ale i když s dobrými důvody klademe jeho
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sepsání až asi do poloviny 2. století, není samozřejmě vyloučeno, že jsou v něm zachyceny
některé tradice ve starší podobě, než je tomu u synoptických evangelií, která byla napsána
dříve. Za tohoto předpokladu ovšem je velmi nepravděpodobné, že by autor Tomášova
evangelia nic nevěděl o synoptické tradici. Je také aspoň pravděpodobné, že i v této perikopě
Tomášovo evangelium závisí na Lukášově textu (srov. „snad“ v Lk 20,13 a dvakrát v TmEv).
Historická kritika:
Mezi exegety je sporné, zda tato parabola sahá až k samotnému Ježíši Kristu. Ale ačkoliv už
Mk 12,1-12 obsahuje alegorické prvky a některé myšlenky jsou formulovány z pohledu
prvotní církve, dá se pravděpodobně počítat jako s jádrem s Ježíšovým podobenstvím, které
mohlo mít jednoduchou formu (srov. TmEv), ale nebylo zcela bez alegorických prvků,
v němž Ježíš poukázal na osud proroků při odmítavém postoji Izraele a svoje poslání
přirovnal k vyslání syna majitele vinice. Text podobenství v synopt. evangeliích připomíná
cestu utrpení Syna Božího, ale také povinnost členů církve nést ovoce (nejvíce zdůrazněno
u Mt.)
Otázky:
Jaký je rozdíl mezi „podobenstvím“ v užším smyslu a „parabolou“ v užším smyslu?
Co je charakteristické pro alegorii?
Jak poznáme metaforu?
V kterém textu o zlých vinařích je nejméně alegorie?
Proč nebyl citát ze Žl 118 zřejmě spojen s vyprávěním o zlých vinařích od počátku?
V čem je podstatný rozdíl mezi Iz 5 a textem u Mk a Mt, kde jsou i slovní paralely s Iz 5?

2.4 List Filemonovi
List Filemonovi patří k nesporným listům apoštola Pavla. Sporné jsou ovšem doba a místo
napsání. Většina badatelů dnes počítá s napsáním Flm ve vězení v Efesu kolem r. 55 po Kr.,
někteří však s napsáním v Římě kolem r. 61.
Literatura:
Více k úvodním otázkám: L. TICHÝ, Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 201204; R. E. BROWN, An Introduction to the New Testament, New York: Doubleday, 1997, s.
502-510; I. BROER, Einleitung in das Neue Testament, Band II, Würzburg: Echter, 2001, s.
396-407.
Komentáře: B. MEYER, List Filipanům. List Filemonovi, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl.,
2000, s. 67-85; J. GNILKA, Der Philemonbrief, HThKNT X/4, Freiburg etc.: Herder, 1982; P.
STUHLMACHER, Der Brief an Philemon, 3. vyd., Zürich: Benziger; Neukirchen: Neukirchener,
1989; J. A. FITZMYER, The Letter to Philemon, New York etc.: Doubleday, 2000; M. BARTH –
H. BLANKE, The Letter to Philemon. A New Translation with Notes and Commentary, Grand
Rapids: Eerdmans, 2000; P. ARZT-GRABNER, Philemon, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2003.
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1

Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timotej milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníkovi, 2sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církvi v tvém domě. 3Milost vám
a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.
4
Děkuji stále svému Bohu, když pamatuji na tebe ve svých modlitbách, 5protože slyším
o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým, 6aby společenství tvé víry
bylo účinným v poznání všeho dobra, které máme vzhledem ke Kristu. 7Měl jsem totiž velkou
radost a útěchu z tvé lásky, protože srdce svatých jsou občerstvena skrze tebe, bratře.
8
Proto ačkoli mám v Kristu velkou neohroženost přikázat ti, co je třeba, 9kvůli lásce raději
prosím. Takový jsem já Pavel, stařec, ale nyní i vězeň Krista Ježíše. 10Prosím tě ohledně
svého syna, kterého jsem zplodil v poutech, Onezima. 11Ten ti byl kdysi neužitečný, ale nyní
je užitečný jak tobě, tak mně. 12Toho ti posílám, on totiž je mé srdce. 13Rád bych si ho byl
podržel u sebe, aby mi místo tebe sloužil v poutech evangelia. 14Ale bez tvého souhlasu jsem
nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl z donucení, ale dobrovolný. 15Snad proto se
na čas odloučil, abys ho měl natrvalo; 16už ne jako otroka, ale víc než otroka: jako
milovaného bratra. (Je jím) především pro mě, ale mnohem víc pro tebe, jako člověk i jako
křesťan.
17
Jestliže mě tedy pokládáš za společníka (ve víře), přijmi ho jako mne. 18Jestliže ti
v něčem ublížil nebo ti něco dluží, připočti to na můj účet. 19Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já ti
to zaplatím, nemluvě o tom, že ty mi dlužíš sám sebe. 20Ano, bratře, kéž se tebou potěším
v Pánu! Občerstvi mé srdce v Kristu.
21
Píšu ti s přesvědčením o tvé poslušnosti a s vědomím, že učiníš i víc, než co říkám.
22
Současně mi připrav světničku. Doufám totiž, že na základě vašich modliteb vám budu
darován.
23
Zdraví tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24Marek, Aristarchos, Démas, Lukáš,
moji spolupracovníci. 25Milost Pána Ježíše Krista (buď) s vaším duchem.
Exegetické poznámky:

Stavba listu Filemonovi je příkladem struktury většiny Pavlových listů. Rozlišují se většinou
čtyři části: preskript, díkůvzdání, korpus a závěr (ve vymezení třetí a čtvrté části jsou
u některých autorů rozdíly, také někteří dělí závěr na dvě části).
Z hlediska literárního druhu jde o přímluvný dopis. Nejedná se o soukromý dopis (srv. v. 2).
Vv. 1-3: tzv. „preskript“, tj. úvodní pozdrav dopisu.
V. 1: odesílatel (zde: Pavel) byl v antických dopisech jmenován v nominativu a adresát(i)
(zde: Filemon, ale i ostaní jmenovaní) v dativu. „Timotej“ vystupuje jako spoluodesílatel,
vlastním autorem je však Pavel. „Filemon“: zřejmě bohatý křesťan, který vlastnil otroka
Onezima (v. 10) a bydlel snad v Kolosách nebo okolí (srov. Kol 4,9).
V. 2: „Apfia“: možná Filemonova manželka; „Archippos“: snad jejich syn. Okruh adresátů
zahrnuje celou domácí církev (srov. Řím 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15).
V. 3: „Milost ... pokoj“: přetvoření a pokřesťanštění řecko-římského pozdravu (chairein
„pozdrav“ → charis „milost“) v kombinaci s židovským „pokoj“ – typické pro Pavlovy listy
(srov. 1 Sol 1,1; 1 Kor 1,3; 2 Kor 1,2; Gal 1,3; Flp 1,2; Řím 1,7).
Vv. 4-7: děkovná část listu. Pavel děkuje za Filemonovu víru a lásku. V. 5: obojí má vazbu na
Krista i na „svaté“ = křesťany.
Vv. 8-20: korpus listu: přímluva za Onezima.
Vv. 8n.: Pavel místo příkazu apeluje na Filemona; „neohroženost“ (parrh¢sia) je také
„svoboda, (pravo)moc“, kterou má Pavel jako apoštol; „stařec“ (9): podle tehdejšího chápání
už ve věku 50-60 let. Někteří chtějí presbyt¢s (stařec) chápat jako presbeut¢s (vyslanec), ale
to je málo pravděpodobné.
V. 10: Pavel naráží na Filemonovo obrácení.
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V. 11 naráží na Onezimovo jméno (onēsimos = „užitečný“). Pavel uznává Filemonovo právo
na Onezima, ale chtěl by ho mít zpět jako svého spolupracovníka; „natrvalo“ (v. 15): Filemon
získal k Onezimovi jako křesťanovi nový vztah, který má trvat věčně. Jako křesťan se
Onezimos stal „bratrem“ (v. 16); „jako člověk i jako křesťan“, dosl. „v těle i v Pánu“.
Filemon má přijmout Onezima, jako by to byl Pavel sám (v. 17), a ukázat tak společenství
v jedné víře s Pavlem.
V. 18: Onezimos způsobil Filemonovi škodu nejen tím, že ho opustil, ale patrně také něco
zpronevěřil.
V. 19: Pavel napsal asi celý list vlastnoručně.
Vv. 21-25: závěr listu.
(v. 21): „víc, než co říkám“: není jasné, zda Pavel myslí na Onezimovo propuštění na
svobodu; každopádně chce, aby se Onezimos mohl k němu vrátit. (v. 24): „Marek ... Lukáš“:
srv. Kol 4,10-14.
V. 25: závěrečný pozdrav.

Otázky:
Kdo to byl Onezimos a co udělal?
Co žádal Pavel po Filemonovi?
Co si apoštol Pavel přál?
Existují příklady stejného literárního druhu z profánní oblasti antického světa? Jestliže ano,
uveď aspoň jeden.
Co to byla tzv. domácí církev?
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