
Evangelium 
podle Marka

Úvod k evangeliu a Ježíšova identita



ÚVODNÍ OTÁZKY

 Proč máme čtyři evangelia?

 Víc lidí popisuje jednu věc – větší váha svědectví –

 Plastičtější pohled

 Proč jsou v něčem tak podobná a jindy tak odlišná?

 Teologický výběr témat

 Různí čtenáři

 Které evangelium je nejvíce „jiné“?

 Janovo

 Co je pro Markovo evangelium typické?

 Stručnější, málo učení, hodně příběhů



PRVNÍ HISTORICKÁ ZMÍNKA

Biskup Papias (90 – 130) 

Marek se stal Petrovým tlumočníkem a zapsal přesně - ne ovšem po

pořádku - vše, co si pamatoval z toho, co Pán říkal či dělal. On sám

Pána neslyšel, ani s ním nechodil, ale později, jak jsem řekl,

následoval Petra, který vyučoval, jak velela potřeba. Nešlo ovšem o

nějaké uspořádání Pánových výroků. Marek tedy nepochybil, když
napsal, na co si vzpomněl. Dbal totiž na jedno: aby nevynechal nic

z toho, co slyšel, a aby neuvedl nic nesprávného.

 Vlastními slovy

 Podle toho co slyšel od Petra

 Nebyl očitým svědkem

 Není to popořádku



AUTOR TEXTU EVANGELIA

 Jan Marek

 Scházela se u nich doma církev

 Tajemný mládenec z Getsemane

 Důvod konfliktu mezi Pavlem a Barnabášem

 Píše mezi lety 50 – 80 n. l. 

 Možná první napsané evangelium

 Je pravděpodobně v Římě a píše tamním křesťanům



PROČ JE MAREK NEJSTARŠÍ?

 Nejstručnější

 Slovní shoda mezi evangelii

 Někde se shodují všechny tři

 Někde se shoduje jen Mk a Lk / Mk a Mt / Mt a Lk ne!

 Marek jako střední článek mezi evangelii – tím pádem pravděpodobně první

 Primitivnější styl

Marek

Matouš Lukáš Marek

Matouš Lukáš



POROVNÁNÍ EVANGELIÍ - VELIKOST
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POROVNÁNÍ EVANGELIÍ - PUTOVÁNÍ
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STRUKTURA EVANGELIA

Slavný služebník(1-8)
 Události před působením (1:1-8)

 Jan Křtitel

 Působení v Galileji (1-6)

 Křest – poušť – evangelium –
uzdravování – spory – podobenství -
zázraky

 Závěr působení v Galileji (6-8)

 Pobyt v Nazaretě

 Zpět u Jezera

 Zázraky – uzdravování

 Petrovo vyznání

Trpící služebník (9-16)

 Cesta slávy a utrpení (8-10)

 3 předpovědi utrpení

 Proměnění na hoře – zázraky -

vyučování

 Závěrečné působení v Jeruzalémě 

(11-13)

 Vjezd – očištění chrámu –

vyučování

 Pašijový příběh (14-16)

 Večeře – zrada – ukřižování –

vzkříšení 



ÚVOD EVANGELIA

OT: Jak Marek představuje Ježíše?

o Ježíš = historická postava

o Kristus = mesiáš / spasitel/pomazaný

o Syn Boží = ? Císař/král/symbolicky

o Pán = Bůh Otec 

o

Marek 1:1-4 

Počátek evangelia Ježíše

Krista, Syna Božího. Je

psáno u proroka Izaiáše:

'Hle, já posílám posla před 

tvou tváří, by ti připravil 
cestu. Hlas volajícího na 

poušti: Připravte cestu 

Páně, vyrovnejte mu 

stezky!' 

To se stalo, když Jan Křtitel

vystoupil na poušti a kázal:

"Čiňte pokání a dejte se
pokřtít na odpuštění

hříchů."



JAN KŘTITEL

OT: Jak se lidé měli připravit na Boha? 

o Činit pokání

o Vyznání hříchů

o Dát se pokřtít

o Nést ovoce pokání

o Sociální spravedlnost

Marek 1:5-8

Celá judská krajina i

všichni z Jeruzaléma

vycházeli k němu,

vyznávali své hříchy a

dávali se od něho křtít v

řece Jordánu. Jan byl

oděn velbloudí srstí, měl

kožený pás kolem boků a

jedl kobylky a med

divokých včel. A kázal: "Za

mnou přichází někdo

silnější, než jsem já; nejsem

hoden, abych se sklonil a

rozvázal řemínek jeho

obuvi. Já jsem vás křtil
vodou, on vás bude křtít

Duchem svatým.



JEŽÍŠŮV KŘEST

OT: Proč se Ježíš nechal Křtít?

o Aby se splnilo Písmo

o Příklad pro další lidi

o Svědectví pro Jana

o Ozval se hlas z nebe

Marek 1:9-13

V těch dnech přišel Ježíš z

Nazareta v Galileji a byl v

Jordánu od Jana pokřtěn.

V tom, jak vystupoval z

vody, uviděl nebesa

rozevřená a Ducha, který
jako holubice sestupuje na

něj. A z nebe se ozval hlas:

"Ty jsi můj milovaný Syn,

tebe jsem si vyvolil." A

hned ho Duch vyvedl na

poušť. Byl na poušti

čtyřicet dní a satan ho

pokoušel; byl mezi dravou
zvěří a andělé ho

obsluhovali.



JEŽÍŠŮV KŘEST

OT: Jak se tu zjevuje Boží trojice?

o Holubice – Duch svatý

o Syn – Ježíš

o Hlas - Otec

Marek 1:9-13

V těch dnech přišel Ježíš z

Nazareta v Galileji a byl v

Jordánu od Jana pokřtěn.

V tom, jak vystupoval z

vody, uviděl nebesa

rozevřená a Ducha, který
jako holubice sestupuje na

něj. A z nebe se ozval hlas:

"Ty jsi můj milovaný Syn,

tebe jsem si vyvolil." A

hned ho Duch vyvedl na

poušť. Byl na poušti

čtyřicet dní a satan ho

pokoušel; byl mezi dravou
zvěří a andělé ho

obsluhovali.



JAK SI PŘEDSTAVUJETE BOŽÍ TROJICI?

o Vztah lásky

o Vajíčko (skořápka, bílek, žloutek… )

o Akord

o Tanečníci



SPOLEČNÁ ČINNOST BOŽÍ TROJICE

o STVOŘENÍ SVĚTA: BŮH – DUCH NAD VODAMI – SLOVO (GN 1:1-3)

o STVOŘENÍ ČLOVĚKA: „UČIŇME ČLOVĚKA“ (GN 1:26)

o ZAVRŽENÍ ČLOVĚKA: „TEĎ JE ČLOVĚK JAKO JEDEN Z NÁS“ (GN 3:22)

o NAROZENÍ JEŽÍŠE: DUCH, NEJVYŠŠÍ, DÍTĚ (LK 1:35)

o UVEDENÍ JEŽÍŠE: JEŽÍŠ – HOLUBICE – BOŽÍ HLAS (MK 1:10-11)

o KŘEST: „VE JMÉNO OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO (MT 28:19)

o POŽEHNÁNÍ: „MILOST BOŽÍ, LÁSKA JEŽÍŠE, PŘÍTOMNOST DUCHA“ (2K 13:13)



TANEC BOŽÍ TROJICE

o Jeden z nejlepších obrazů Boží trojice

o Každý obíhá okolo druhých

o Vzájemně se oslavují, poslouchají, dávají si prostor



VÝZNAM BOŽÍ TROJICE

o Bůh neexistuje – vše je náhodné, nejsilnější přežije, láska není

o Bůh je jedna osoba – potřebuje lidi a nemůže být láska

o Více bohů – bojují proti sobě, nejsou všemocní 

o Trojjediný Bůh – tři osoby, které spolu tančí a zvou člověka



JEŽÍŠŮV KŘEST

Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil

o

Marek 1:9-13

V těch dnech přišel Ježíš z

Nazareta v Galileji a byl v

Jordánu od Jana pokřtěn.

V tom, jak vystupoval z

vody, uviděl nebesa

rozevřená a Ducha, který
jako holubice sestupuje na

něj. A z nebe se ozval hlas:

"Ty jsi můj milovaný Syn,

tebe jsem si vyvolil." A

hned ho Duch vyvedl na

poušť. Byl na poušti

čtyřicet dní a satan ho

pokoušel; byl mezi dravou
zvěří a andělé ho

obsluhovali.



TANEČNÍM KROKEM DO BITVY

o Boží Duch vyvádí Ježíše na poušť

o Podobnost mezi SZ a příchodem JK

o Satan pokouší první lidi

o Bůh chce poslušnost z lásky

o Satan pokouší Ježíše

o Teď mě zkus poslechnout ty, jen s 

tím rozdílem, že stromem je Kříž a 

na tom kříži zemřeš.

Marek 1:9-13

V těch dnech přišel Ježíš z

Nazareta v Galileji a byl v

Jordánu od Jana pokřtěn.

V tom, jak vystupoval z

vody, uviděl nebesa

rozevřená a Ducha, který
jako holubice sestupuje na

něj. A z nebe se ozval hlas:

"Ty jsi můj milovaný Syn,

tebe jsem si vyvolil." A

hned ho Duch vyvedl na

poušť. Byl na poušti

čtyřicet dní a satan ho

pokoušel; byl mezi dravou
zvěří a andělé ho

obsluhovali.



JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ

OT: Co je evangelium?

o

Marek 1:14-15

Když byl Jan uvězněn, 
přišel Ježíš do Galileje a 

kázal Boží evangelium.

„Naplnil se čas a přiblížilo 

se království Boží. Čiňte 

pokání a věřte evangeliu.“



JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ

Boží království je blízko

o Ježíš jako blížící se král

o Byli jsme stvořeni pro Boží království

o J. R. R. Tolkien: „Ruce krále jsou ruce 

uzdravitele… tak se vždy pozná 
právoplatný král.“

Marek 1:14-15

Když byl Jan uvězněn, 
přišel Ježíš do Galileje a 

kázal Boží evangelium.

„Naplnil se čas a přiblížilo 

se království Boží. Čiňte 

pokání a věřte evangeliu.“



JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ

OT: Jaký byl rozdíl mezi Ježíšovou 

výzvou a Janovou výzvou?

o

o
Marek 1:14-15

Když byl Jan uvězněn, 
přišel Ježíš do Galileje a 

kázal Boží evangelium.

„Naplnil se čas a přiblížilo 

se království Boží. Čiňte 

pokání a věřte evangeliu.“


