
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

20. časť 

On musí rásť, mňa musí ubúdať… 

Príbeh Jána Krstiteľa – vo svetle jeho vlastných slov: „On musí rásť a mňa musí 
ubúdať. (Joh 3:30 SSV)“ – môžeme prijať ako návod a hľadisko pristupovania k 
nasledovným textom, ktoré dnes budeme prechádzať. 

Kázanie v Nazarete 

54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Skade má tento 
takú múdrosť a zázračnú moc?  55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka 
Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?  56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? 
Skadeže má toto všetko?"  57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka 
si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome."  58 A pre ich neveru tam neurobil 
veľa zázrakov.  (Mat 13:54-58 SSV) 

vlasť: „Řecké slovo patris je dvojznačné. Může buď znamenat „otčina, vlast" v širším 
smyslu, nebo „domovské město, něčí vlastní část země" v užším smyslu. Zde je užito v 
užším smyslu. Zbytek příběhu je předpokládá, protože je očividně místem, kde žije 
Ježíšova rodina (viz Lk 4, 16) a kde ho znají jeho příbuzní.“1 

v ich synagóge – t.j. synagóge Nazaretčanov. „U Matouše „jejich synagóga" označuje 
synagógy ovládané židovskými protivníky křesťanské obce. Zde to však není zcela jasné, 
protože „jejich" se zde může vztahovat k obyvatelům Nazareta. Ale i tak je jejich 
nepřátelská odezva na Ježíše a jeho učení staví po bok protivníků Ježíše a jeho 
následovníků.“ 

„Archeologické doklady pro židovské synagógy v Palestině jsou od 3. stol. po Kr. hojné; 
viz L. T. Levine (ed.), AncientSynagogues Revealed (Detroit: Wayne State University, 
1982).b-) Avšak původ synagóg je zahalen rouškou tajemství, a právě 1. stol. po Kr. je 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 



nejasným obdobím v historii synagógy. Pokud jde o pasáž Mt 13,53-58, nevíme jistě, jak 
si Matoušovi čtenáři onu scénu představovali. Měli na mysli „shromáždění lidu" nebo 
„budovu"? Problém j e v tom, že nevíme, nakolik byla v 1. stol. běžná a zavedená 
instituce synagógy a jak těsně byla spojena s určitou budovou.“ 

jeho bratia: „Od starověku se toto označení vykládalo trojím odlišným způsobem: 
Ježíšovi sourozenci, děti Marie a Josefa (Helvidius), Josefovy děti z předchozího 
manželství, tedy Ježíšovi bratři (a sestry) (Epifanios); nebo příbuzní jako bratranci 
(Jeroným).“ Všetky tri interpretácie sú po jazykovej stránke v pohode a rovnocenné. 
Rozdiel medzi nimi potom vytvára už súbežná informácia tradície, ako ju poznáme v 
Cirkvi? „Křesťanská tradice má za to, že tito bratři byli jeho bratranci a obvykle se tak 
uvádějí, nebo nanejvýš že to byli synové z Josefova prvního manželství.“ (SF) 

pohoršovali sa: „Sloveso je odvozeno od kořene skandál- , které označuje kámen 
úrazu.“ 

„Nazaret nebyl malou vesničkou, ale také nepatřil mezi větší města (viz Jan 1,46). Lidé 
se navzájem znali a věděli o rodových liniích. Posuzovali se navzájem I podle 
příbuzenství, nějako autonomní jedinci na moderním Západě“ 

… len nie v jeho vlasti: „Ježíšova poznámka k této situaci připomíná oblíbené přísloví 
a je naprosto vhodná pro tuto situaci.“ – dnes máme podobné príslovie, ktoré hovorí: 
„Odborník je každý, kto prichádza zo vzdialenosti väčšej ako 50km.“ ☺ 

„Výsledkem zařazení této epizody hned za „den podobenství", aniž by sem byly vloženy 
„mocné činy" Mk 4,35-5,41, je, že se opozice proti Ježíši obsažená v Mt 13,1-52 stává 
konkrétní a osobní.“ 

nevykonal mnoho… : „Obvykle se říká, že Matouš zjemňuje Mk 6,5 („A nemohl tam 
učinit žádný mocný čin“), který, jak se zdá, činí Ježíšovu schopnost uzdravovat závislou 
na víře lidí. Může tomu tak být. Přesto může být Mt 13,58 jednoduše vzat jako úsporné 
zkrácení delší a neobratně formulované věty v Mk 6,5. Obě podání se shodují, že Ježíš v 
tom městě konal nějaké mocné činy.“ 

KEĎ NAMIESTO „KRISTA“ HĽADÁME „MOC“… 

„Křesťanská víra spočívá v přijetí nejen jeho poselství a jeho díla, ale především jeho 
osoby. Ježíš není zakladatel nějakého náboženství jako Mojžíš, Buddha nebo Mohamed; 
on není učitel nějaké nauky nebo morálky, která by mohla existovat i bez něj. On je Pán, 
život a moudrost: vyprávění jeho příběhu nám ho zjevuje a nabízí nám možnost ho 
milovat a následovat.“ (SF) 



• Dá sa povedať, že na otázku Nazaretčanov: „ODKIAĽ má tento moc a múdrosť?“ 
je odpoveď: „ON JE tou mocou i múdrosťou!“  

• Prija ť Kristovu moc = prijať Krista. Odmietnuť Krista = odmietnuť s Ním 
aj Jeho moc a múdrosť. Oboje je nedeliteľné… 

o A ak sa mimo Krista nejaká moc predsa len objaví, potom je už naozaj 
namieste otázka: „Odkiaľ…?“ 

� „Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.  
3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, 
o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.  (1Jo 4:2-
3 SSV)“ 

� „22
 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť 

znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 
(Mar 13:22 SSV)“ 

� „11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy 
podobné baránkovým, ale hovorila ako drak.  12 Vykonáva všetku 
moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia 
klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana.  13 A robí 
veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí 
zostupuje na zem.  14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré 
môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby 
urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.  (Rev 13:11-
14 SSV)“ 

• Dnes už vieme jednu z možností odpovedi2 na túto otázku: 
Sme svedkami (povedané nadnesene) „zázrakov vedy“, ktoré 
sa stavajú (ako naivne a demagogicky, ale o to vtieravejšie) 
proti Bohu a tvrdia (ako pravý „anti-Krist“), že kto dnes chce 
byť moderný a racionálny a tak, musí odvrhnúť Krista a tak… 

DO PRAXE: 

• HĽADAŤ MOC NAMIESTO KRISTA je zvrátené a nesmierne riskantné. 
o AK UPREDNOSTŇUJEME SEBA (a to je podstata postoja hriechu) a 

hľadáme „nejakú moc“ pre uskutočnenie našich vlastných zámerov a 
plánov, je dosť pravdepodobné, že cez túto „cestičku“ do nášho života 
vstúpi Zlý. 

• KRESŤANSTVO JE O „HĽADANÍ KRISTA“ – a Jeho moc prichádza s 
Ním ako „bonus“: „Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše 
(Luk 12:31 SSV)“ 

                                           
2 Ďalšie súvisia so známym fenoménom posadnutosti a pôsobenia Zlého cez rôznych okultistov a podobne… 



KEĎ VLASTNÉ „JA“ PREKÁŽA… 

„Nazaretští obyvatelé si kladou správnou otázku. Ale nejsou ochotni přijmout odpověď, 
která uvede v nejistotu to, co už vědí. Poznávají moudrost a zázraky; to jsou fakta. Ale 
apriori vylučují, že Boží moudrost a moc může být v „tomhle" člověku, kterého dobře 
znají!“ (SF) 

• Prečo? Lebo „pýcha!“ 
o „Kdyby to byl někdo, kdo studoval nebo praktikoval zvláštní askezi, kdyby 

byl mudrcem nebo svatouškem, nedivili by se…“ – tam by totiž bolo zjavné, 
že je to ktosi „mimoriadny“ a ich pýcha a túžba po dôležitosti by sa ukájala 
tým, že by mu pochlebovali, oslavovali ho – a potom pred ostatnými 
vykladali a chválili sa: „Videli sme toho a toho! Ako úžasne hovoril! Veľa 
nám to dalo! A čo všetko robil! Na vlastné oči sme to videli!“  

o Ale ak je to niekto spomedzi nich, dobre známy, ničím výnimočný, im 
rovný… je vari lepší, než oni? Veď je taký istý! „Ve skutečnosti není (srov. 
1,18-25). Obvykle jsou za samozřejmé považovány ty věci, které tak 
samozřejmé nejsou. Podle běžného smýšlení platí, že kdyby byl Ježíš synem 
nějaké významné osobnosti, byl by hodnověrnější. Ale on je syn tesaře a 
sám je také tesař (Mk 6,3): na co si hraje?“ (SF) Čo sa tu vynáša a 
vyvyšuje? A výsledkom je, že ho odmietajú… 

Odmietnutie Krista je ale súčasne aj odmietnutie Jeho moci. 

„Zázrak je spojen s vírou, … Víra, která nás přivádí do kontaktu s Pánem, působí 
mezi ním a námi „výměnu". Kde víra chybí, chybí tento kontakt.“ (SF) 

Preto tam Ježiš nemohol urobiť „veľa zázrakov“.  

DO PRAXE: 

• Najväčšou prekážkou v našom spoločenstve s Bohom je naše „JA“: 
o JA v zmysle pýchy… 
o JA v zmysle sebectva – mám svoje plány, predstavy, vízie a Boha chcem 

do nich „natlačiť“ 
o JA v zmysle predstáv a názorov a pohľadu na svet, kde zase chcem Boha 

„natlačiť“ do týchto svojich predstáv. 

Preto Pavol hovorí: „6 Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo 
hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.  7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený 
od hriechu.  8 Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.  (Rom 6:6-
8 SSV)“ 



Podobne Ježiš: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom. (Luk 14:33 SSV)“ – a zrejme tým zďaleka nemyslí iba majetok! 

Príkladom budiž učeníci: Museli opustiť svoj domov, život a plány… ale postupne 
aj svoje názory, predstavy, očakávania… aby mohli prijať Krista. 

• Tí, ktorí to nedokázali, nakoniec Ježiša opustili: „60
 Keď to počuli jeho učeníci, 

mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!"… 66
 Vtedy ho 

mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.  (Joh 6:60.66 SSV)“, ale aj 
Judáš, Pavlov učeník Démas: „Démas ma opustil, lebo miluje tento svet 
(2Ti 4:10 SSV)“  a pod. 

Krstiteľovo posledné intermezzo 

„V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi  2 a hovoril svojim dvoranom: "To je 
Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc."  3 Herodes totiž 
Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata 
Filipa,  4 lebo mu Ján hovoril: "Nesmieš s ňou žiť!"  5 A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, 
lebo ho pokladali za proroka.  6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra 
Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila,  7 že jej pod prísahou sľúbil dať 
všetko, čo si bude žiadať.  8 Ona na návod svojej matky povedala: "Daj mi tu na mise 
hlavu Jána Krstiteľa."  9 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim 
rozkázal, aby jej ju dali.  10 A tak dal Jána vo väzení sťať.  11 I priniesli na mise jeho 
hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.  12 Tu prišli jeho učeníci, 
vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.  13 Keď to Ježiš počul, 
odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a 
pešo išli z miest za ním.  (Mat 14:1-13 SSV)“ 

Na prvý pohľad sa môže zdať, akoby to bolo iba nejaké intermezzo, vsuvka. 

• V skutočnosti je tom poukaz na to, že – podobne ako Ježiš – aj Ján zažíva 
rovnaké odmietnutie, keď jeho prorocké ohlasovanie naráža na predstavy a 
postoje a názory a túžby iných ľudí – konkrétne Herodesa… 

• A, súčasne, Ján je predobrazom Ježiš, ktorý tiež zaplatí z podobných príčin 
podobnú cenu… 

• Obaja sú tak predobrazom každého kresťana: „Veď všetci, čo chcú žiť 
nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. (2Ti 3:12 SSV)“ 

 

 



Tetrarcha: „Na rozdíl od Marka, který označuje Heroda Antipu za „krále", Matouš 
používá správnější výraz „tetrarcha". Po smrti Heroda Velikého v r. 4 př. Kr. bylo jeho 
království rozděleno mezi jeho syny; Herodu Antipovi byla svěřena vláda nad Galileou 
a Pereou. Slovo „tetrarcha" (tetrarchés) znamená „vládce čtvrti" nebo , jeden ze čtyř 
vládců" (viz Lk 3,1). Tetrarcha stál níže než etnarcha („vládce národů"), který zase byl 
níže než král. Povšimněme si však, že v Mt 14,9 postupuje Matouš stejně jako Mk 6,26, 
když označuje Heroda Antipu za krále.“ 

preto v ňom pôsobí zázračná moc: „Herodovo zdůvodnění není nekonzistentní s Jan 
10,41 („Jan neučinil žádné znamení"), protože je založeno na nových mocích daných 
Janovi po jeho vzkříšení z mrtvých.“ 

väzenie: „Podle Josefa Flavia byl Jan Křtitel uvězněn v pevnosti Machairús, která 
ležela na severovýchodním cípu Mrtvého moře poblíž Judské pouště.“ 

kvôli Herodiade, Filipovej manželke: „Matouš se drží Marka při mylném popisu 
Herodiady jako Filipovy manželky. Ve skutečnosti se poprvé vdala za nevlastního 
strýcejménem Herodes z otcovy strany, kterého opustila, aby se vdala za Heroda 
Antipu, dalšího nevlastního strýce (viz Josef Flavius, Ant 18.136).“ – čo, samozrejme, 
na podstate situácie a udalosti nič nemení… 

tancovala…: „Podle Josefa Flavia se jmenovala Salome. Byla to dcera Herodiady a 
Heroda. Později se vdala za svého strýce, tetrarchu Heroda Filipa. To, že by 
herodovská princezna tančila na hostině k Herodovým narozeninám, se zdá podivné (viz 
Est 1, kde královna Vašti něco takového odmítá). Avšak vzhledem k mravům Herodova 
rodu to není nemožné.“ 

vzali jeho telo: „Jednání Janových učedníků předjímá to, co se stane s tělem Ježíšovým 
(viz Mt 27,57-61), a ukazuje tak, že paralelismus mezi Janem a Ježíšem se dokonce 
rozšiřuje i na jejich smrt.“ 

„Existuje ještě jedno starověké vyprávění o Janově smrti - ve Flaviových 
Starožitnostech židovských (18,118-119). Josef popsal Jana jako váženého muže, který 
nabádal Židy ke vzájemné spravedlnosti, ke zbožnosti a k přijetí křtu. Josef naprosto 
vynechává apokalyptický rozměr Janova kázání. Nicméně podle Josefa se Herodes 
Antipas zalekl Janovy popularity a dostal strach, že by jeho hnutí mohlo vyústit v nějaký 
druh povstání. „(...) obával se Herodes, že by vážnost tohoto muže, jehož rady, jak se 
zdálo, všichni dbali, mohla vést lid ke vzpouře, a považoval proto za lepší uklidit ho 
včas z cesty, než aby se věci obrátily a on upadl do nebezpečí a musel toho litovat, až 
bude pozdě." A tak podle Josefa Flavia dal Herodes přivést Jana v řetězech do 
Machairontu a v této pevnosti ho dal popravit. Markovo líčení se zdá, pokud jde o 
vztahy v Herodově rodině, poněkud matoucí: Herodiada si vzala Heroda, a ne Filipa, 



protože za toho se vdala Salome. … Markova chyba týkající se manželských vztahů nám 
může poskytnout klíč ke kořenům tohoto příběhu. Je to lidové vyprávění, vlastně klep či 
skandál. Je podáno velmi uměleckým způsobem, protože z Herodiady dělá archetypální 
ničemnici, z Heroda Antipy slabošského blázna a ze Salome hloupou svůdkyni. To se 
mohlo docela dobře zakládat na skutečnosti. Nicméně jsou tu jasné příbuzné rysy se 
starozákonním příběhem o Jezabel (1 Král 21) a knihou Ester (hostina, tančící dívka, 
králův slib „až do poloviny království"). Naopak Josefův příběh je méně působivý po 
umělecké stránce a více politicky zaměřený.“ 

KRÁĽOVO EGO VERZUS BOH 

Zrkadlom Ježišovho konfliktu v Nazarete je iný konflikt, ktorý mu už predchádzal – a to 
práve tento príbeh. 

• NA PRVÝ POHĽAD sa zdá, že Herodes triumfuje nad prorokom… 
• S ODSTUPOM ale vidíme opak: 

o HERODES, zaslepený vlastným „JA“ nie je schopný prijať Božie volanie 
a tým odsudzuje sám seba. 

o JÁN KRSTITE Ľ, naopak, ako mučeník pre Božie slovo a až do konca 
verný Bohu, nakoniec je tým víťazom… 

A znova rovnaký motív: „JA“ prekážajúce prija ť Kráľovstvo Božie.  

• Toto „JA“ Herodesa je ešte zdôraznené vetou: „Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu 
a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. “ – jeho „imidž“ má prednosť 
pred právom i spravodlivosťou…  

V pozadí je zase výzva „zaprieť“ (čiže poprieť, zanehať) seba, odumrieť sebe – a „v 
tichosti prija ť slovo, ktoré má moc spasiť naše duše“… 3 

Rozmnoženie chleba 

„Zařazení Herodovy slavnosti a Ježíšovy hostiny vedle sebe j e působivé. Na Herodově 
hostině vládne pýcha a arogance, pikle, a dokonce i vražda. Odehrává se na královském 
dvoře. Na Ježíšově hostině se děje uzdravení, důvěra a vzájemné sdílení. Odehrává se 
na „opuštěném" místě - řecky zvaném erémos, tedy v pustině, v níž Bůh seslal Izraeli k 
jídlu manu.“ 

                                           
3 „Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 
(Jam 1:21 SSV)“ 



„13
 Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy 

sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním.  14
 Keď vystúpil a videl veľký zástup, 

zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.  15
 A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu 

učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa 
rozídu do dedín kúpiť si jedlo."  16

 Ale Ježiš im povedal: "Nemusia nikam chodiť; vy im 
dajte jesť!"  17

 Oni mu vraveli: "Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby."  18
 On 

povedal: "Prineste mi ich sem!"  19
 Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. 

Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával 
učeníkom a učeníci zástupom.  20

 Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť 
plných košov zvyšných odrobín.  21

 A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a 
detí.  (Mat 14:13-21 SSV)“ 

pusté miesto…: „S řeckým slovem erémos (opuštěné") souvisí výraz hé erémos 
(„poušť") (v tom případě je u slova erémos určitý člen hé - pozn. překl.4). Čtenář si zde 
nemá představovat skutečnou poušť, protože se jedná o místo, které je očividně poblíž 
Galilejského moře. Nicméně slovo erémos zde použité přináší s sebou narážku na 
putování starověkého Izraele v pustině a jak jej Bůh živil manou“ 

zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých: „Naznačuje, že zástupy stály spíše o 
Ježíšovo uzdravování než o jeho vyučování.“ 

čas pokročil  (dosl. hodina už minula): „„ Hodina" je dobou k večeři. To, že „opuštěné 
místo" není poušť, naznačuje přítomnost měst v jeho okolí, v nichž si lidé mohou 
nakoupit jídlo. Rozmnožení jídla se tradičně umisťuje do oblasti et-Tabgha.“ 

päť chlebov a dve ryby…: „Čísla pět a dvě tu nemají jasný symbolický význam. Ryby 
vždy představovaly záhadu pro ty, kteří se pídí po symbolickém významu. Jako důkaz se 
často uvádělo, že ryby se používaly při raně křesťanském slavení eucharistie5, což mělo 
vztah ke křepelkám, jimiž se živil Izrael v pustině (Nm 11,31; Mdr 19,12), či jako 
součást mesiášské hostiny (4 Ezd 6,52; 2 Bar 29,4).“ – napriek tomu v tom žiadnu 
veľkú symboliku vidieť nemusíme, bol to kraj poblíž jazera, ryby a chlieb boli asi 
najbežnejším jedlom… ☺ 

„Komunita považuje vždycky za nedostatečné to, co tu právě je. Nevšimne si, že 
pět a dvě je sedm, což je číslo dokonalosti, božské.“ (SF) – čo v praxi znamená: aj 
keď si pripadáme zúfalo bezmocní a nedostatoční, stále môžeme rátať s Bohom a 
Jeho mocou. A vykonať s touto vierou niečo na pohľad trúfalé: usadiť ľudí k 

                                           
4 čo by mohlo znamenať, že Matúš mal na mysli celkom konkrétne a čitateľom známe „ústranie“… 
5 „Na obrazech v katakombách se ryba objevuje jako symbol eucharistie; až do 9. století se na scénách večeře Páně 
nachází vedle chleba a kalichu i ryba.“ (M. Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů) – asi preto, že ryba 
symbolizovala Krista: ICHTYS (ryba) ako skratka gréckych slov „Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ“. 



hostine, majúc v kapse iba päť briošiek (ale Všemohúceho Boha za chrbtom!!!)… 
☺ 

posadali na trávu: „Protože uložení na trávu znamená polohu zaujímanou při jídle, 
smyslem pokynu je, že Ježíš nařídil zástupům, aby se připravily k jídlu.“ 

pozdvihol oči k nebu, dobrorečil : „Ježíš vystupuje v roli otce při typickém židovském 
stolování. Požehnání bylo tradičním židovským požehnáním před jídlem: „Požehnaný 
jsi, Hospodine, náš Bože, králi světa, který vyvádíš ze země chléb." Po požehnání 
následovalo lámání chleba a rozdílení nalámaných kousků. Slovní vyjádření předjímají 
poslední večeři (Mt 26,26).“ 

lámal chleby: „Všimněme si, že na rozdíl od Mk 6,41 tu není zmínka o rozdílení ryb, byť 
byly zmíněny. Rozdílení za účasti učedníků se v tomto příběhu občas vysvětluje jako 
součást předjímání eucharistie.“ – a zdôraznenie úlohy učeníkov sa potom odráža v 
slávení omše, kde takisto „učeníci“, poverení Kristom (porov. „vy im dajte jesť“) 
prinášajú, lámu a rozdávajú Živý Chlieb, ktorým je Kristus. 

„Biblický vzor pro Ježíšovo nasycení pěti tisíců se nachází v 2 Král 4,42-44. 
Prorok Elíša nařizuje svému služebníkovi, aby předložil stovce mužů dvacet 
ječných chlebů a čerstvé obilí. Služebník zprvu odporuje, ale pak uposlechne 
prorokova nařízení. Zástup je nasycen a ještě něco zůstane.“ 

Všetci jedli a nasýtili sa: „Hlavní zaměření Matoušova příběhu o rozmnožení jídla 
nekončí poslední večeří a eucharistií, nýbrž odkazuje k Božímu království, které si 
židovská a křesťanská zbožnost představovala jako slavnostní hostinu.“ 

dvanásť košov: „Řecké slovo kofinos označuje velký pevný proutěný koš. Juvenalis 
(Satiry 3.14; 6.542) užívá tento výraz v latině k označení košů, v nichž Židé nosili jídlo. 
Obecně se má za to, že číslo „dvanáct" má symbolický význam, který souvisí s dvanácti 
kmeny Izraele.“ 

PRINCÍP PRIMERANOSTI? 

Zástup na púšti je niekde „medzi a uprostred“: 

• Neprichádza Ježiša počúvať – a teda v tomto smere jeho viera ešte nie je nijako 
veľká. 

• Prichádza ale kvôli uzdraveniam – a na túto úroveň jeho viera dostačuje, je 
ilustrovaná ich úsilím dostať sa aj na opustené mietsa, len aby stretli Ježiša. 



Tvoria tak kontrast voči Nazaretčanom, kde Ježiš dokonca sám prišiel medzi nich – a 
ani to im nestačilo… 

• Zástupy dostávajú to, v čo veria: Ježiš nekáže, len uzdravuje…  
• A nakoniec pridá „bonus“ v podobe nasýtenia…  

o … – a aj to najskôr pre vieru učeníkov, ktorí majú odvahu poslúchnuť a 
usadiť zástupy k jedlu, pričom v tej chvíli ešte nemajú nič, dokonca ani 
nejaký Ježišov prísľub, len suchý pokyn: „Usaďte ľudí…“… ☺  

Ale to nie je ešte všetko! 

MALÉ ZAČIATKY VEDÚ K VEĽKÝM KONCOM! 

• Symbolika, ktorá spája toto nasýtenie zástupov s Eucharistiou a ešte ďalej s 
mesiášskou „Hostinou Baránkovou“ by mohla naznačovať, že AKÁKOĽVEK 
VIERA – malá, nedokonalá, primitívna,… - môže nakoniec viesť k plnému 
uvereniu a k plnému „zmocneniu sa“ reality Božieho Kráľovstva: 

o TERAZ zástupy sedia okolo „divotvorcu“  a sýtia sa rozmnoženými 
chlebmi (a rybami),… 

o ABY O NEJAKÝ ČAS isto mnohí z nich sedeli okolo apoštolov, 
počúvali Ježišove slová (áno, práve toto evanjelium!) a sýtia sa Kristovým 
Telom, Eucharistiou! 

DO PRAXE: Aj malá viera je lepšia, ako žiadna viera!  

porov.: „Pokud si selka v Tyrolích svého Boha, v něhož celým svým srdcem věří, 
nedokáže představit jinak než s bílým vousem, ale přitom koná Boží vůli a tento 
bílý vous jí pomáhá k plnění lidství či ženství, potom je to pravý Bůh. Když se 
oproti tomu nějaký profesor teologie ve Vídni, Bruselu či Londýně snaží definovat 
Boha pětislabičným cizím slovem, doma se ale ke svým blízkým chová jako prase, 
pak je ona selka Bohu desetkrát milejší než profesor teologie s akademickými 
tituly. V Bibli máme nespočet Božích obrazů.“  

(Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide, Bůh a člověk hledající smysl) 

Takmer tragický koniec prvého pápeža… 

„22 A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, 
kým on rozpustí zástupy.  23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. 
Zvečerilo sa a on tam bol sám.  24 Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou 



vlny, lebo vietor dul proti nim.  25 Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.  26 
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Mátoha!" A od strachu 
vykríkli.  27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!"  28 
Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode."  29 On 
povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi.  30 Ale keď 
videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!"  31 Ježiš 
hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?"  32 A 
keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.  33 Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: 
"Naozaj si Boží Syn!"  34 Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret.  35 Len 
čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu 
všetkých chorých  36 a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A 
všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.   (Mat 14:22-1 SSV)“ 

na vrch: „Řecké slovo oros lze také překládat jako „hora". Je nejisté, že by zde mělo 
symbolický význam (na rozdíl od Mt 5,1). „Pohoří" více odpovídá terénu v oblasti okolo 
Galilejského moře.“ 

stádia: „Řecká délková míra stadion měla asi 185 metrů. Galilejské moře měřilo na 
šířku čtyři a půl míle. Podle Mk 6,47 byli „uprostřed moře", i když to není nutno brát 
doslova. Vyprávění zdůrazňuje velkou vzdálenost mezi Ježíšem a jeho učedníky.“ 

nad ránom (dosl. o štvrtej nočnej hliadke): „Čtvrtá a poslední noční hlídka byla mezi 
třetí a šestou hodinou ranní. Čas zjevení naznačuje, jak dlouho učedníci zápasili a Ježíš 
se modlil. Někteří vykladači zde vidí spojitost s Božím zásahem proti Egypťanům podle 
Ex 14,24 („Za jitřního bdění").“ 

kráčajúc po mori…: „Stejně jako při utišení bouře Ježíš dělá to, co dělá Bůh (viz Žl 
107,29), tak i při kráčení po vodách dělá to, co dělá Bůh: „Sám nebesa roztahuje, kráčí 
po hřebenech mořských vln" (Job 9,8, ČEP). V mnoha případech se motiv Boha 
kráčejícího po vodách objevuje ve spojitosti s vyjitím (exodem) z Egypta překročením 
moře (viz Ex 14,13-31; Žl 77,20; Iz 43,16; 51,10; Hab 3,15). Tak tato příhoda obsahuje 
nepřímé prohlášení o Ježíšově božství.“ 

„Jádrem Mt 14,22-36 je epifanie, tj. projevení se Ježíše jako toho, kdo (dělá totéž 
co Bůh (chodí po moři a zachraňuje tonoucí) a mluví o sobě týmž způsobem, jako 
to činí Bůh („Já jsem"). Petr jako představitel Dvaínácti se snaží mít podíl na 
Ježíšově moci a aspoň na chvíli tomu tak bude - dokud jeho víra neochabne.“ 

ja som to: „Toto vyjádření má bohaté pozadí v Iz 41,1 a 43,10, kde má úlohu Božího 
jména (viz též Ex 3,14; Dt 32,39). Několikrát se objevuje společně se slovy „Neboj se" v 
Iz 43. Užití tohoto jazyka identifikuje Ježíše jako toho, kdo zjevuje Boha Izraele a je s 
ním v jedinečném spojení.“ 



Peter… po vode (dosl. „po vodách“): „V tomto i následujícím verši je výraz hydata 
(„vody") použit místo slova thalassa („moře"), které bylo až dosud užíváno. Petr je 
vylíčen jako ten, který pochopil význam Ježíšovy vlastní charakteristiky „Já jsem to". 
Chce také dělat to, co dělá pouze Bůh.“ 

vystrel ruku a zachytil ho: „Příběh o Petrovi má rovněž bohaté biblické pozadí, pokud 
j d e o člověka, jemuž hrozí utonutí a jehož zachraňuje Bůh. V Žl 69,2 mluvčí vypráví o 
svém prožitku, kdy takřka utonul („do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče", 
ČEP). V takové situaci mluvčí volá: „Zachraň mě, můj Bože!" (v. 1) a „Vysvoboď mě z 
bahna, ať se neutopím!" (v. 15). Další příklad žalmu týkající se záchrany z nebezpečí 
utonutí podává Jon 2. Opět při záchraně tonoucího Petra Ježíš dělá to, co Bible obvykle 
přisuzuje Bohu: „Vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva" 
(Žl 144,7 [ČEP]; viz t é ž Z l 18,16; 107,28.30).“ 

TRÚFALOSŤ NEDOSTATOČNE TRÚFALÉHO… 

• JEŽIŠ robí to, čo robí Boh – a učeníci to chápu, pretože Ho v závere ako takého 
aj naozaj vyznávajú. 

• A PETER? Čo chce Peter? Konať ako Boh? Nie je to trúfalé? 
o VERU JE… ale stále nie DOSŤ TRÚFALÉ na Boha, ktorý Petrovi 

hovorí: „Poď!“ 

Hovorí sa, že každá heréza je spôsobené malou odvahou veriť a dúfať vo „viac“ : 

• Neverím, že omša by mohla byť skutočným sprítomnením Kristovej obety – je to 
iba taká spomienka… (protestanti) 

• Neverím, že by Eucharistia mohla naozaj byť telom a krvou živého Boha – je to 
len taký symbol… (protestanti) 

• Neverím, že by sa Boh naozaj stal človekom, úplne a do dôsledkov… (ariáni, 
Svedkovia Jehovovi) 

• Neverím, že by Boh naozaj mohol trpieť na kríži… (doketizmus) 

• Neverím, že by sa človek naozaj mohol zbožštiť… (poniektorí „katolíci“ ☺) 

• atď. 

V skutočnosti Boh je ten najtrúfalejší – pretože, slovami Pavla: „Keď on vlastného 
Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? 
(Rom 8:32 SSV)“ 

• VŠETKO! Boh dáva všetko! Úplne, do krajnosti… 
• A preto aj na Petrovu rovnako trúfalú, ako bláznivú túžbu: „Pane, ak si to ty, 

rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode“ nedopovedá Ježiš pokarhaním, či 



dohováraním: „Ale Peter, ako ťa mohlo napadnúť niečo tak bláznivé?“… 
Namiesto toho povie krátko a lakonicky: „ Poď!“  ☺ 

NELIMITUJE BOH, ALE ČLOVEK… 

Nakoniec to, čo Petra obmedzí (a takmer utopí) je jeho vlastná malosť, neochota uveriť, 
že Boh by naozaj mohol… ☺ 

• Podobne, ako v predchádzajúcich prípadoch, je to Petrovo „JA“, ktoré Petra 
limituje – a s ním aj rozsah Božej moci, ktorá je v Petrovom živote prítomná: 

o Celá doterajšia skúsenosť Petra – rybára s morom… 
o Jeho pochybnosti o tom, či Boh vôbec niečo také…  
o Jeho upútanosť na seba a stracgh o seba… 

Všetko toto sa spojí – a vieru nahradí strach. A s koncom viery končí aj Božia 
moc v živote Petra. Aspoň nateraz… 

Na Petrovom príklade dobre vidíme, že viera je akoby bránou, ktorou umožňujeme 
Bohu vstúpiť do našich životov.  

Ako to Ježiš opakovanie zdôrazňuje: 

• „"Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena bola od tej hodiny zdravá. 
(Mat 9:22 SSV)“ 

• „Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako 
chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. (Mat 15:28 SSV)“ 

• „ 18 Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu 
slávu?" 19 A jemu povedal: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila." (Luk 17:18-
19 SSV)“ 

• „ 41 "Čo chceš, aby som ti urobil?" On odpovedal: "Pane, aby som videl." 42 A 
Ježiš mu povedal: "Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila." (Luk 18:41-42 SSV)“ 

DO PRAXE: 

• UVERIŤ = prijať Ježiša. To je prvá vec. Viera nie je nejaká „mágia“. je to 
prítomnosť Krista v našom živote: 

o „5
 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 

ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.  6 Ak niekto neostane vo mne, 
vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do 
ohňa a zhoria.  7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o 
čo chcete, a splní sa vám to.  (Joh 15:5-7 SSV)“ 

� Všimnime si dve krajnosti: 



• BEZ KRISTA nemôžeme nič. 
• V KRISTOVI môžeme čokoľvek, čo len chceme!6 

Na inšpiráciu: 

„Svatý František z Pauly vykonal mnoho rozličných zázraků. Tak široký záběr neměl žádný z 
mystiků, jimiž jsme se až dosud zabývali. Zdá se, jako by měl naprostou nadvládu nad přírodou 
stejně jako sám Kristus. Když František vydal rozkaz: „ve jménu dobrodiní", okamžitě ho 
poslechla země, oheň, voda, choroba i smrt. Kupříkladu zrušil zemskou gravitaci, aby dokázal 
pohnout s obrovskými balvany. Procházel ohněm a přenášel v dlaních žhavé uhlí, aniž by se 
popálil. Stačilo slovo a řeky proudily jinak. Uzdravoval slepce. Probouzel mrtvé. A to 
opakovaně. … Zpráva o kalábrijském divotvůrci se šířila Evropou. Papež Pavel II., jenž hledal 
způsoby, jak duchovně obrodit církev, projevil o Františka zájem. V roce 1470 pověřil svého 
důvěryhodného společníka, frátera Girolama Adorna, aby prověřil světcovy aktivity. … Později 
toho dne se Adorno pokusil Františka přesvědčit, aby zmírnil tvrdost panující v jeho řádu. 
Nejmenší bratři totiž podléhali přísné disciplině. Celý život dodržovali neúprosný půst, 
vyhýbali se masu a mléčným výrobkům. „Ty tato odříkání vydržíš, jelikož jsi podsaditý sedlák," 
naléhal Adorno, „ale není moudré vystavovat odpírání své druhy, kteří by přílišné omezování v 
jídle nemuseli přežít." František beze slova přešel k drátěnému koši, v němž plápolal oheň. 
Holýma rukama uchopil rozžhavené uhlí a přidržel je před užaslým knězem. „Ano, otče," 
přisvědčil, „jsem pouze nevzdělaný sedlák, ale kdybych jím nebyl, nesvedl bych tohle." 
Adornovi neušla jemná narážka skrytá v této větě.“ (Ghezzi Bert, Zázraky) 

Všimnime si pár vecí…: 

• Boh nie je trochár… ☺☺☺☺ Ani „morous“:  „V době svého mládí oživil František z 
Pauly Martinella, jehňátko, které mu zabil někdo z místních. Jen tak na zkoušku, 
alespoň myslím. V dospělosti se stal něčím mnohem větším než pouhým 
divotvůrcem. Rád o něm smýšlím jako o křesťanském státníkovi s úžasnými 
schopnostmi a hlasateli evangelia, který v průběhu své práce konal zázraky.“ 
(dtto) 

• Sv. František z Pauly má naozaj „detskú vieru“ – založenú nie na „JA“ a jeho 
poznatkoch, vzdelaní a vedomostiach. Naopak, svojmu „JA“ veľmi úspešne 
zomrel – a preto dokázal naozaj veriť Bohu. 

• Je svätý – nie je divotvorca. Je človek, do dôsledkov zrastený s Kristom…  

                                           
6 Ak by to niekomu ešte nezapálilo, je to preto, lebo: „…  keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. (1Jo 5:14 SSV)“ a „a 
dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 
(1Jo 3:22 SSV)“ Takže, ešte raz: žiadna mágia, ktorá by nám umožnila „vyzrieť na Boha“. Len prostý fakt: Ak sme v Bohu 
a On v nás, potom sa v našom živote môže naplno prejavovať aj Jeho Moc. 


