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11 MARKIÓN
1
 PONTSKÝ A JEHO KRITICKÝ POHĽAD NA BOHA V STAROM 

ZÁKONE 

 

Koncom prvého storočia po Chr. si židovskí rabíni riešia kánon biblických kníh na 

sneme
2
 v Jamnii – Jabne a vylučujú z neho všetky knihy, ktoré boli napísané po grécky. 

V gréčtine napísané náboženské knihy dali do kategórie apokryfov. Neprechádza ani storočie 

a objavujú sa tu kritické názory istého „kresťana“ Markiona, ktorý spochybňuje celý Starý 

Zákon. Kto bol tento muž, ktorý odhodlal na čosi také?  

Bol to gnostik žijúci v 2. storočí. Pochádzal zo zámožnej rodiny, vlastnil lode 

a podnikal s prepravou tovaru. Iné pramene hovoria, že sa narodil v Synope, a jeho otec bol 

biskupom a on samotný za morálny a strohý asketický život, bol vysvätený za kňaza 

v rodnom meste. Následne za problémy, ktoré mal s istou pannou a nesprávnemu učeniu bol 

vylúčený z Cirkvi vlastným otcom
3
.  

Okolo r. 140 prišiel do Ríma, kde sa stal súčasťou kresťanského spoločenstva, kde však 

vystúpil s cieľom reformovať Cirkev. V tom čase mal sa priatelil s istým heretikom 

Kerdonom
4
. Keďže jeho plány sa nepodarilo zrealizovať o niekoľko rokov neskôr vytvoril 

osobitné spoločenstvo – bratstvo, kde svoju doktrínu skrýval za učenie Cirkvi, pričom to 

v čom sa odlišovalo jeho učenie od učenia Cirkvi o tom nehovoril.  

Podstatou jeho teológie bola predstava, že existujú dvaja kozmický bohovia. Jeden je 

rozhnevaný boh, ktorý prísne vyžaduje spravodlivosť. On stvoril materiálny svet, ktorého 

súčasťou je i človek s telom a dušou. Druhý boh je celkom neopísateľný a nemá nijaký vzťah 
                                                           
1
 Grécky – Μαρκίων.  

2
 Niektorí historici tento snem nazývajú „Veľkou Synagógou“.  

3
 БРОКГАУЗ, Ф.- ЕФРОН, И.: Энциклопедический словарь. Т. XVIII. С.-Петербург 1896, s. 652.  

4
 Markion a Kedron sú hlavnými predstaviteľmi maloázijskej gnózy. Gnostické antitézy vystupujú nielen do 

kozmogónie – učenia o vzniku sveta a vesmíru, ale najmä do náboženských dejín. Protiklad medzi zlým 

a dobrým zákonom (antinomizmus) sa prejavuje podľa Markiona aj medzi starozákonnou formálnou pravdou 

a evanjeliovým prikázaním lásky. ХРИСТИАНСТВО. Т.1. Москва 1993, s. 418. 
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k stvorenému svetu. Z čírej lásky poslal svojho syna Isusa, aby zachránil človeka z tohto 

materiálneho sveta a priviedol ho do nového domova
1
.  

Ako udáva vladyka Ilarion
2
 gnostické systémy Valentina, Vasilida a Markiona sa 

navzájom medzi sebou odlišovali, avšak kresťanské učenie zmiešali s elementmi učenia 

východných náboženstiev a to okultizmu, mágie a astrológie. Pre väčšinu gnostických 

systémov bola charakteristická predstava o dvoch rovnocenných silách, ktoré hýbu svetom – 

o sile dobra a o sile zla
3
. Valentín osobne videl dobrého Boha v osobe Christa, ktorý vládne 

duchovným svetom. Zlý boh bol podľa neho vládol v Starom Zákone, ktorého moc bola nad 

materiálnym svetom. Týmito myšlienkami podľa všetkého bol ovplyvnený aj Markion. Ten 

hovoril o dvoch počiatkoch bytia. Išlo o počiatky – dobrý Boh – ϑεός άγαϑός a matéria – ϋλη 

– nachádzajúca sa pod nadvládou diabla alebo zlého – πονηρός - bytosti večnosti a zla. 

Markion pripúšťal, že okrem dobrého boha a diabla existuje ešte demiurg. Išlo o bytosť, ktorá 

im nebola rovná v sile a poznaní, ale bola zasa absolútne spravodlivá prejavujúca milosť 

a lásku. Či bol demiurg stvorený, alebo bol od večnosti, či išlo o emanáciu od najvyššieho 

Boha nie je celkom jasné. Najvyšší Boh stvoril bytie nemateriálne a neviditeľné. Svet 

viditeľný je stvoriteľskou činnosťou demiurga, ktorý ho stvoril z chaosu bez vedomia 

najvyššieho Boha. 

Demiurg vládne nad Izraelským národom, ktorému dal zjavenie a zákon. Hoci je zákon 

spravodlivý pochádza nie od všedobrého Boha, je nedokonalý a je prispôsobený ľudskej 

prirodzenosti nižšieho poriadku. Je prísny a spravodlivým dáva lono Abrahámovo, avšak 

                                                           
1
 DROZDÍKOVÁ, J.: Na ceste k Armageddonu, Bratislava 2002, s. 46-47. 

2
 АЛФЕЕВ, И.: Православие, Т. I. Москва 2008, s. 34. 

3
 Hypolit Rímsky videl v Markionovom učení črty učenia Empedokla. Hypolit napísal dielo „Stručné odvrhnutie 

herez“ v tzv. Φιλοσοφουμενα – Filosofumena(ch). Diela „K Markionovi“ a „Proti mágom“ sa nezachovali. Sú 

známe iba podľa svojich názvov. Pozri: ХРИСТИАНСТВО. Т.2. Москва 1995, s. 643. Ako svedčí Euzébios 

vo svojej „Cirkevnej historii 4,11 sv. Justín Vyznávač – Mučeník napísal dielo „Proti Markionovi“ ako aj 

ďalšie dielo „Odhalenie - obvinenie všetkých heréz“ o ktoré sa opierali a čerpali dávni autori, ktorý vystupovali 

proti herézam a to Irenej Lyonský, Tertulián a Hypolit Rímsky. ХРИСТИАНСТВО. Т.1. s. 657. 
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hriešnikom gehenu – peklo. Iba zákon však nestačil, aby bolo možné zvíťaziť nad matériou 

a diablom. Hriech opanoval Izraelský národ. Preto mu demiurg prisľúbil Mesiáša, ktorý 

zvíťazí nad pohanstvom a dá panovať Izraelu a bude ho následne súdiť podľa zákona 

a spravodlivosti.  

Usiloval o to, aby sa v Cirkvi používal iba Nový Zákon, avšak z kníh uznával iba 

evanjelium podľa Lukáša a desať listov apoštola Pavla. O ďalších autoroch Novozákonných 

kníh tvrdil , že sympatizovali s judaizmom preto ich odmietal ako aj tie ktoré boli v rozpore 

s jeho učením. Treba si však uvedomiť, že v tej dobe ešte v Cirkvi nebol jasne stanovený 

počet 27 kánonických kníh Nového Zákona. Zdôrazňoval svoje antitézy. Aktivity Boha 

Starého Zákona sú diametrálne odlišné od aktivít Boha v Novom Zákone.  

Podľa Markiona Boh v Starom Zákone dáva nemoci, čo je nepredstaviteľné, aby išlo 

o Vyššiu bytosť. Boh nie je vševedúci, nie je všemohúci a nie je dobrý, ak môžeme hovoriť 

o páde prarodičov. Tento Boh kvôli svojej nevedomosti čosi tvorí a potom za to obviňuje 

samého seba. Napr. „Preto slovo Hospodinovo zaznelo Samuelovi: Ľutujem, že som Saula 

urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slová nevyplnil...“
1
. Čo sa týka morálky 

sa z Boha v Starom Zákone niekedy nedá celkom vyjsť - je pre človeka nezrozumiteľný 

a zároveň prílišne krutý. Markioniti sa pýtali kresťanov: „Ako chcete ospravedlniť Boha, keď 

na jeho príkaz Izraeliti olúpili – okradli Egypťanov?“
2
. Dokonca Mojžiš premýšľa lepšie 

a citlivejšie ako samotný Boh
3
. Úplne iné vlastnosti má Boh Nového Zákona. Ak bol prvý 

                                                           
1
 1Sam 15, 10-11 podľa evanjelického prekladu Biblie. V pravoslávnom preklade Biblie 1Kr 15, 10-11, keďže aj 

podľa Septuaginty máme štyri kráľovské knihy. (Pozri Sväté Písmo a skratky biblických kníh z pohľadu 

pravoslávnej a nepravoslávnej biblistiky na Slovensku, s. 5-19 In. Pravoslávny teologický zborník Zv. 19. 

Prešov 2009). 

2
 2Mjž 12, 35-36 „Izraelci urobili podľa slov Mojžišových a vyžiadali si do Egypťanov strieborné a zlaté 

predmety a šatstvo. Hospodin vzbudil u Egypťanov náklonnosť voči ľudu, takže splnili ich žiadosti. Tak 

olúpili Egypťanov“.  

3
 2Mjž 32, 10-11 „Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však 

učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš snažil sa obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a hovoril: Prečo 
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Boh vyjadrený latinsky deus iustus, crudelis, durus - Boh spravodlivý, krutý a prísny tak 

druhý bol deus bonus – Boh dobrý. Prvý Boh zničil Sodomu a Gomoru a druhý v osobe 

Christa zakazuje svojim učeníkom zosielať oheň z neba na samaritánsku dedinu, obyvatelia, 

ktorej odmietli Isusa. V Starom Zákone boli poslané medvede, aby roztrhali deti, ktoré sa 

vysmievali prorokovi Elizeovi a v Novom Zákone Christos hovorí, že treba sa podobať 

deťom, aby sme vošli do kráľovstva Nebeského. Ak Starozákonné náboženstvo bolo výsadou 

jedného národa Nový Zákon otvára dvere pre všetky národy. Ak v Starom Zákone platilo 

pravidlo oko za oko, zub za zub tak Christos dal protikladné prikázanie – pravidlo 

o neprotivení sa zlu.  

Markion chápal Starý Zákon výhradne doslovne a každé slovo považoval za pravdu až 

do najmenších podrobností. Tak ako v knihe Genezis, keď sa Boh pýta Adama: „Kde si?
1
“ 

podľa Markiona, Boh skutočne nevedel o tom, čo sa stalo. Božia nestálosť sa prejavila v tom, 

že najprv vydal zákaz na zobrazenie čohokoľvek a následne prikázal Mojžišovi odliať 

medeného hada
2
. Starozákonný Boh nie je rozhodný, pretože obyčajný človek a to Mojžiš, ho 

dokáže presvedčiť, aby zmenil svoje rozhodnutie. V súlade s Písmom Boh ľutoval to, čo 

vykonal a Jeho krutosť sa prejavila, keď prikázal zabíjať a to aj ženy a deti. Z tohto 

uvedeného urobil Markion jeden plne logicky záver: Písmo t.j. Starý Zákon nemá čo robiť 

v Cirkvi, pretože ono nie je dôstojné Otca Isusa Christa – tohto Boha lásky.
3
  

Markion vnímal subjektívne veľké odlišnosti medzi kresťanstvom a židovstvom a treba 

poukázať, že mal negatívny postoj k Starému Zákonu. Treba však zdôrazniť, že gnostické 

                                                                                                                                                                                     
vzplanul Tvoj hnev, Hospodine, proti Tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol 

z Egyptskej krajiny?“ 

1
 1Mjž 3, 9. 

2
 4Mjž 21, 4-9. 

3
 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет III. Книги Исход, 

Левит, Числа, Второзаконие. Герменевтика 2010. 
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systémy boli zväčša viac menej nakazené antijudaizmom
1
. Takýto jednostranný pohľad 

kresťanstva proti judaizmu ho nevyhnutne smeroval k teoretickému dualizmu. Hoci bol 

Markion veľkým obdivovateľom apoštola Pavla prehliadal myšlienky, kde sa hovorilo 

o nerozlučnej spätosti a nadväznosti Starého a Nového Zákona. Konkrétne, že Starý Zákon 

bol pestúnom – vychovávateľom k Christovi.  

Markion zomrel v Ríme okolo r. 190 po Chr.  

Sv. Ján Zlatoústy
2
 o dve storočia neskôr poukazuje na obrad Markionovej sekty tzv. 

„krstu zomrelých“. Keď v tejto sekte zomrie katechumen pod jeho posteľ si ľahne pokrstený, 

ktorý pri krste nebožtíka spod postele hovorí - odpovedá akoby za samotného nebožtíka. 

Tento obrad nazýva sv. Ján Zlatoústy „veľmi smiešnym“.  

Je potrebné pripomenúť, že vyššie spomenuté názory boli Cirkvou odmietnuté. 

Doslovné chápanie posvätného textu Svätého Písma je iba jedna z foriem porozumenia 

Starého i Nového Zákona. Sväté knihy Starého a Nového Zákona tvoria jeden nerozlučný 

celok. To Christova Cirkev vyjadrila aj pri tvorbe kánonu starozákonných i novozákonných 

kníh, ktorý do 4. stor. jasne stanovila.  

Cirkev si uvedomila radikálnu požiadavku s ktorou vystúpil Markion keď v plnosti 

odmietal Starý Zákon. Christova Cirkev samozrejme, že Starý Zákon neodvrhla avšak 

dovoľuje ho čítať s pomocou hermeneutických metód akými sú alegória, typológia a dejiny 

spásy.
3
  

 

                                                           
1
 ХРИСТИАНСТВО. Т.2., cit. dielo, s. 89.  

2
 АЛФЕЕВ, И., cit. dielo, s. 758.  

3
 SLÁMA, P.: Nové teologie Starého zákona a dějiny, Vyšehrad 2013, s, 27. 


