
diel siedmy... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Začiatky Kráľovstva (Mt 4,12-25) 

 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  14 v končinách Zabulon a Neftali, 
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!  16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a 
jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.  19 I povedal im: 
"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  20 Oni hneď zanechali siete a išli za 
ním.  21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho 
brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.  22 
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.  23 A Ježiš chodil po celej Galilei, 
učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi ľudom.  24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k 
nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, 
posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.  25 A 
šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.  



Kedy a kde sa začína Kráľovstvo? 

12 Keď sa Ježiš dopočul, 
že Jána uväznili, 
odobral sa do Galiley.  
13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do 
pobrežného mesta 
Kafarnaum,  14 v 
končinách Zabulon a 
Neftali, aby sa splnilo, 
čo povedal prorok 
Izaiáš:  15 "Krajina 
Zabulon a krajina 
Neftali, na ceste k 
moru, za Jordánom, 
Galilea pohanov!  16 Ľud 
bývajúci v temnotách 
uvidel veľké svetlo. 
Svetlo zažiarilo tým, čo 
sedeli v temnom kraji 
smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: 
"Robte pokánie, lebo sa 
priblížilo nebeské 
kráľovstvo." 

• Jána uväznili* – „(v řec. textu doslova: „byl předán"; pozn. překl.) … 
anticipuje a předznačuje úděl svého Pána. Je prorokem nejen svými 
slovy, ale také svým životem. Ježíš se „uchýlí" z Judska do Galileje, 
aby hned neskončil také tak a aby odtud začal svoji činnost, která ho 
dovede do Jeruzaléma. Svým koncem Jan neskončil, ale dosáhl 
svého cíle: svým životem se stává svědkem toho, co předtím říkal 
slovy. Mučedník neumírá, ale je zabit; a tak svou smrtí připomíná, že 
to, proč žije, má hodnotu života. Kristus má předchůdce a bude mít i 
následovníky, „oblak svědků" víry (Žid 12,1)“ (Silváno Fausti) 

• Opustil Nazaret a odišiel bývať do Kafarnauma – „ Název tohoto 
místa pochází z hebrejského Kefar Nachům, „vesnice Nachumova". 
Leží na severozápadním břehu Galilejského moře („při moři") v hlavní 
oblasti, která byla přidělena kmeni Zabulonovu a kmeni Neftalimovu. 
Je značně vzdáleno od Nazareta, který se nachází ve středu Dolní 
Galileje. Pokud by se o nějakém městě dalo říci, že bylo domovskou 
základnou Ježíšova veřejného působení v Galileji, pak by to bylo 
právě Kafarnaum.“ (kde nebude uvedené inak, sú citácie zo Sacra 
Paginy) 

* „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.“  (Mt 14,3-5 SSV) 
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Paginy) 

Kafarnaum 

Galilejské jazero 

Mŕtve more 

Jeruzalem 



Prečo práve Kafarnaum? 

Na túto otázku nám odpovedá Jánovo Evanjelium: 

• „Keď na druhý deň [Ján Krstiteľ] videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: 
"Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.  30 Toto je ten, o ktorom som 
hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja.  31 
Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal 
známym Izraelu."  32 Ján vydal svedectvo: "Videl som Ducha, ktorý ako 
holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.  33 Ani ja som ho nepoznal, ale 
ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: “Na koho uvidíš zostupovať Ducha 
a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.”“ (Jn 1,29-33 SSV) 

Toto sa udialo už PO Ježišovom krste – a teda zrejme aj po 
Ježišovom pobyte na púšti. 

Zdá sa teda, že Ježiš sa z púšte (veľmi logicky) vrátil k Jordánu a 
teda do miest, kde ho Ján pokrstil. Keďže tam za Jánom chodilo dosť 
veľa ľudí – a sám Ján dokonca mal okolo seba svojich učeníkov – 
môžeme predpokladať, že tam bola nejaká aspoň dočasná osada, 
kde sa mohol Ježiš na chvíľu po pobyte na púšti uchýliť. 

Táto epizóda poukazuje na fakt, že Ježiš definitívne ukončil svoj 
predchádzajúci život tesára. Krst v Jordáne nebol ani náhodou pre 
neho epizódou, po ktorej by sa ešte vracal „domov“, do Nazareta. 

12 Keď sa Ježiš dopočul, 
že Jána uväznili, 
odobral sa do Galiley.  
13 Opustil Nazaret a 
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Prečo práve Kafarnaum? 

Na túto otázku nám odpovedá Jánovo Evanjelium: 

• „V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.  36 Keď videl 
Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok."  37 Tí dvaja učeníci počuli, čo 
hovorí, a išli za Ježišom.  38 Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa 
ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, 
kde bývaš?"  39 Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a 
zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“ (Jn 1,35-39 SSV) 

Tam Ježiš stretá svojich prvých budúcich učeníkov – a v podstate ich 
aspoň nepriamo za Ježišom posiela Ján Krstiteľ. 

Oslovujú Ježiša „Rabbi“ a pýtajú sa kde býva – čím dávajú najavo, že 
sa chcú stať Jeho učeníkmi. Ježiš ich pozýva a tým ich ponuku 
prijíma. 

Učeník – Hebr. talmid od slova lamada – učiť sa niečomu. Rabbi – „Môj majster“, „môj Pán“ – 
odvodené od slova rab – „pán, predstavený“, dosl. „Veľký“ Učenie je chápané nielen ako 
odovzdávanie poznatkov, ale ako usmernenie vôle. Slovo „lamada“ vyjadruje nárok na celého 
človeka. Znamená postaviť človeka na Božiu cestu a naučiť ho konať a žiť podľa Božieho Zákona. 
Cieľom nie je (len) rozvoj prirodzených vlôh človeka, ale v prvom rade jeho zahrnutie do Božej 
vôle a splynutie s ňou. Mudrci, Rabíni, Majstri boli akoby učitelia na „voľnej nohe“ – nemali 
každodennú povinnosť vyučovania, v podstate vyučovali nezáväzne skupiny učeníkov, ktorí sa 
k ním pridávali. vyučovanie prebiehalo skôr formou svedectva života doplneného vysvetľovaním 
Tóry, príbehmi, podobenstvami. 
Učeníci preto bývali v dome svojho učiteľa, spoločne s ním žili (a teda sa učili aj z príkladu jeho 
vlastného života) a za vyučovanie „platili“ tým, že v učiteľovom dome slúžili ako sluhovia. 
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Izraelský školský systém v čase Ježiša Krista 

Otec: vyučoval syna Zákonu a dejinám spásy. Oporami tohto systému boli 
hlavne sviatky a slávnosti, ktoré tieto Božie diela pripomínali. 

Matka: jej úlohou bolo hlavne praktické formovanie dieťaťa v oblasti morálky 
a spravodlivosti. 

Škola: V každej väčšej obci bola synagogálna škola, do ktorej chodil povinne 
každé dieťa od 6-7 roku života. Viedol ju „chazzám“ – učiteľ, ktorý túto prácu 
robil v podstate zadarmo (hoci príležitostne prijímal dary od rodičov žiakov). Aj 
preto musel ovládať nejaké remeslo, ktorým sa živil. Svoje poslanie učiteľa tak 
vlastne robil v podstate vo svojom voľnom čase ako službu, nie ako 
zamestnanie. (porov. Pavol, ktorý bol vyučený ako výrobca stanov) 

Vyššia škola – Bét ha-midráš: viedol ju zákonník a pripravovala žiakov na na 
úlohu znalcov Zákona. Títo žiaci – talmídi – keď obstáli v skúškach a dosiahli vek 
40 rokov, stali sa „kandidátmi múdrosti“ – talmid cháchám a mohli byť 
ordinovaní na rabínov. Najznámejšie z týchto škôl boli Jeruzalemské školy 
Hillelová a Šammaiová. Pavol ešte ako žid študoval u Gamaliela, ktorý bol 
Hillelovým vnukom. 
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Prečo práve Kafarnaum? 

Na túto otázku nám odpovedá Jánovo Evanjelium: 

• „Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, 
brat Šimona Petra.  41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: 
"Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus.  42 A priviedol ho k 
Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš 
sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.  43 Na druhý deň sa Ježiš 
rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou!"  44 Filip 
bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.  45 Filip sa stretol s 
Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a 
Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.““ (Jn 1,40-45 SSV) 

A máme tu prvé mená:  Ondrej a jeho brat Šimon, ktorého Ježiš 
prorocky nazýva Petrom; a potom Filip a jeho brat Natanael, ktorého 
ostatní evanjelisti nazývajú Bartolomejom (Bar Tolmaj, čiže syn 
Tolmajov). 

 Budúci učeníci sa tak javia ako horliví 
Židia, ktorí sa po absolvovaní bežnej 
školy vo svojej obci pripojili na nejaký čas 
k Jánovi Krstiteľovi ako jeho učeníci. A 
všetci sa už poznajú, lebo pochádzajú z 
jedného mesta. 
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čas k Jánovi Krstiteľovi ako jeho 
učeníci. A všetci sa už poznajú, lebo 
pochádzajú z jedného mesta. 

Kafarnaum 

Galilejské jazero 

Mŕtve more 

Jeruzalem 

Pravdepodobne 
títo učeníci 
pozývajú Ježiša, 
aby s nimi šiel do 
ich vlasti, do 
Galilei. 

Počas dlhej cesty 
majú možnosť 
dôkladne sa 
spoznať s Ježišom. 

Peter je v tom 
čase už usadený v 
Kafarnaume, kde 
má aj so 
spoločníkmi svoju 
rybársku firmu. 

V jeho dome 
potom Ježiš 
ostane bývať. 

Neskôr sa Petrov 
dom stal jedným z 
prvých kostolov 
rodiacej sa Cirkvi. 



Prečo práve Kafarnaum? 

• čo povedal prorok Izaiáš: „Spíše je to však volná adaptace 
septuagintního textu, která má ukázat, že počátek Ježíšova 
veřejného působení v Galileji byl v souladu s Písmem. V Izaiáši byl 
tento text výrokem přinášejícím naději poté, co Galileu napadli v r. 
732 př. Kr. Asyřané.“  

Zmienený citát znie: „hľa, úzkosť a tma a hrôzyplné temno! Ale mrákavy uniknú,  23 

lebo nebude tma tam, kde je (teraz) súženie. V predošlom čase znevážil krajinu 
Zabulona a krajinu Neftaliho, v poslednom však zvelebí pobrežie mora, Zajordánsko, 
Galileu pohanov.  SSV  Izaiáš 9:1 Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo 
bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.  2 Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; 
budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť.  3 Veď 
jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch Madiánu.  4 
Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu 
pokrmom.  5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude 
kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.  6 
Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho 
kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. 
Horlivosť Pána zástupov to urobí.“  (Iz 8,22-9:6 SSV) 

Všimnime si, že tento text Písma je priamo spojený s jedným z troch 
mesiášskych proroctiev, ktoré Matúš uvádza. Čo je aj dôvod, prečo 
ho môže bez rozpakov mesiášsky aj interpretovať. 

12 Keď sa Ježiš dopočul, 
že Jána uväznili, 
odobral sa do Galiley.  
13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do 
pobrežného mesta 
Kafarnaum,  14 v 
končinách Zabulon a 
Neftali, aby sa splnilo, 
čo povedal prorok 
Izaiáš:  15 "Krajina 
Zabulon a krajina 
Neftali, na ceste k 
moru, za Jordánom, 
Galilea pohanov!  16 Ľud 
bývajúci v temnotách 
uvidel veľké svetlo. 
Svetlo zažiarilo tým, čo 
sedeli v temnom kraji 
smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: 
"Robte pokánie, lebo sa 
priblížilo nebeské 
kráľovstvo." 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Ako sa začína Kráľovstvo? 

• začal hlásať: „ Ježíš nedělá morální kázání ani nepodává 
filozoficko- teologické výklady. Hlásá na veřejnosti a každému v 
soukromí říká tu skutečnost, která byla odedávna očekávána: nastal 
Boží den a Jan Křtitel s ostatními proroky byl jeho jitřenkou (2 Petr 
1,19).“ (Silváno Fausti) 

• priblížilo sa Nebeské Kráľovstvo – „Mt 4,17 je zjednodušenou verzí 
Mk 1, 14b-l 5 a užívá pro Matouše typické spojení „království 
Nebes". Obsah Ježíšova poselství, jak je zde shrnut, je přesně týž 
jako poselství Jana Křtitele (viz Mt 3,2). „Království Nebes" označuje 
dobu, kdy se Boží moc a soud v plnosti projeví a kdy je uzná veškeré 
stvoření. Je řečeno „přiblížilo se" - ne ještě plná skutečnost, ale je 
natolik blízko, že můžeme mluvit o nastolení (inauguraci). Viz 
nedávný přehled v: B. T. Viviano, The Kingdom ofGod in History, 
Glazier, Wilmington 1988.“ 

• „nebies...“ – V tej dobe Židia z úcty k Božiemu Menu toto Meno 
nevyslovovali. Výnimkou bol Veľkňaz, ktorý Boha Jeho Menom 
vzýval počas liturgie Dňa Zmierenia. Pri čítaní Písma sa Meno JHWH 
automaticky nahrádzalo slovom adonaj (môj pán). Aj v bežnej reči sa 
používali často opisné tvary na označenie Boha a jedným z nich je aj 
slovo „nebesá, nebeský“ namiesto priamého „Boh, Boží“ 

Od tej chvíle začal Ježiš 
hlásať: "Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom 
mori, videl dvoch bratov, 
Šimona, ktorý sa volá Peter, 
a jeho brata Ondreja, ako 
spúšťajú sieť do mora; boli 
totiž rybármi.  19 I povedal 
im: "Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí."  
20 Oni hneď zanechali siete 
a išli za ním.  21 Ako šiel 
odtiaľ ďalej, videl iných 
dvoch bratov, Jakuba 
Zebedejovho a jeho brata 
Jána, ako na lodi so svojím 
otcom Zebedejom opravujú 
siete; aj ich povolal.  22 Oni 
hneď zanechali loď i svojho 
otca a išli za ním.  23 A Ježiš 
chodil po celej Galilei, učil v 
ich synagógach, hlásal 
evanjelium o kráľovstve a 
uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi 
ľudom.  



Ako sa začína Kráľovstvo? 

• Učeníci a ich povolanie: Matúš toto povolanie zámerne 
zjednodušuje, nevenuje sa nepodstatným detailom. 

Z Jánovho evanjelia už vieme, že to nebolo tak úplne náhle a 
nečakané, ale skôr to vyzeralo nejako takto: 

• Ježiš sa zoznámil s Petrom a ostatnými pri Jordáne, u Jána 
Krstiteľa; 

• potom s nimi odišiel do Galile do Kafarnauma; 

• tam s nimi nejaký čas žil – porov.: „Na tretí deň bola v Káne 
Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.  2 Na svadbu 
pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.“ (Jn 2,1-2 SSV); 

• a keď sa vydáva na svoju „misijnú cestu“ – dosť možné, že 
práve z príležitosti púte do Jeruzalema na veľkonočné sviatky 
(porov.: „Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do 
Jeruzalema“ (Jn 2,13 SSV)), povoláva týchto svojich učeníkov, 
aby išli a sprevádzali ho na tejto ceste. 

• A oni, pretože už Ježiša poznajú a „uverili v neho“ (Jn 2,11 
SSV), veľmi ochotne toto povolanie prijímajú a nasledujú Ho. 

Od tej chvíle začal Ježiš 
hlásať: "Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom 
mori, videl dvoch bratov, 
Šimona, ktorý sa volá Peter, 
a jeho brata Ondreja, ako 
spúšťajú sieť do mora; boli 
totiž rybármi.  19 I povedal 
im: "Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí."  
20 Oni hneď zanechali siete 
a išli za ním.  21 Ako šiel 
odtiaľ ďalej, videl iných 
dvoch bratov, Jakuba 
Zebedejovho a jeho brata 
Jána, ako na lodi so svojím 
otcom Zebedejom opravujú 
siete; aj ich povolal.  22 Oni 
hneď zanechali loď i svojho 
otca a išli za ním.  23 A Ježiš 
chodil po celej Galilei, učil v 
ich synagógach, hlásal 
evanjelium o kráľovstve a 
uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi 
ľudom.  



Ako sa začína Kráľovstvo? 

• Šimon a Ondrej: Týchto už poznáme z Jánovho evanjelia. „První 
povolaný bude také první z apoštolů (10,2).“ (Silváno Fausti). 

• Jakub a Ján: „zvykne sa niekedy nazývať aj Starším, aby sa odlíšil 
od Jakuba Mladšieho, ktorý bol prvým biskupom mesta Jeruzalema. 
Jakub Starší bol bratom sv. Jána apoštola. Ich otec sa volal Zebedej a 
matka Mária Salome. Pochádzali z Betsaidy. Jakub sa narodil 
približne v tom čase ako apoštoli Peter a Ondrej. Ich rodina bola 
zrejme majetná, keďže otec si aj najímal ľudí na prácu. Na Ježišovu 
výzvu, aby šli za ním, zanechali všetko a po zvyšok svojho života sa 
venovali už len „lovu ľudí“. Jakub patril medzi Ježišových dôverníkov. 
Jeho si spolu s Jánom a Petrom zobral k sebe vždy, keď išlo o nejakú 
dôležitú udalosť – vzkriesenie Jairovej dcéry, premenenie na vrchu, 
Getsemanská záhrada. O činnosti apoštola Jakuba po smrti a 
vzkriesení Pána Ježiša nevieme nič určité. Zdá sa, že Jakub Starší 
účinkoval v Jeruzaleme, kde ho pravdepodobne ako prvého z 
apoštolov usmrtili pre vieru, a to sťatím.“ (zivotopisysvatych.sk) 

Práve fakt, že títo traja tvorili najužší kruh Ježišových učeníkov a 
boli vedľa Petra prvými „kardinálmi“ Cirkvi, je asi dôvod, prečo ich 
Matúš výslovne spomína. Je dobré ešte dodať, že apoštol Ján a Ján 
Evanjelista, pisateľ štvrtého evanjelia, sú zrejme dve rôzne osoby. 

Od tej chvíle začal Ježiš 
hlásať: "Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom 
mori, videl dvoch bratov, 
Šimona, ktorý sa volá Peter, 
a jeho brata Ondreja, ako 
spúšťajú sieť do mora; boli 
totiž rybármi.  19 I povedal 
im: "Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí."  
20 Oni hneď zanechali siete 
a išli za ním.  21 Ako šiel 
odtiaľ ďalej, videl iných 
dvoch bratov, Jakuba 
Zebedejovho a jeho brata 
Jána, ako na lodi so svojím 
otcom Zebedejom opravujú 
siete; aj ich povolal.  22 Oni 
hneď zanechali loď i svojho 
otca a išli za ním.  23 A Ježiš 
chodil po celej Galilei, učil v 
ich synagógach, hlásal 
evanjelium o kráľovstve a 
uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi 
ľudom.  



Ako sa začína Kráľovstvo? 

• rybári ľudí: „Slovní hříčka je způsobena zaměstnáním prvních 
učedníků. Jejich nové povolání má v sobě od počátku prvek misie. 
Vzhledem k důležitosti obchodu s rybami u Galilejského moře je 
jasné, že první Ježíšovi následovníci zanechávají za sebou bezpečný a 
stabilní způsob života. Může se zde jednat o narážku na Jer 16,16 
(„Hle, já posílám k mnohým rybářům, je výrok Hospodinův, a ti je 
vyloví jako ryby" [ČEP]).“ 

Je to logické: JE tu Kráľovstvo. Hlavnou úlohou Ježiša a Jeho 
nasledovníkov tak je nielen „vstúpiť“ do Kráľovstva, ale pokračovať 
v diele „verbovania“ pre toto Kráľovstvo, pretože v tej chvíli je jasné 
kam smerujú dejiny ľudstva i dejiny Vesmíru: do stavu BOŽIEHO 
KRÁĽOVSTVA a nejestvuje teda dôležitejšia a naliehavejšia vec, než 
doň vstúpiť a pomáhať iným, aby doň vstúpili tiež! Čo iné by sme asi 
tak od toho okamihu mohli a mali robiť, ak nie toto??? 

„Učedníci se stanou „rybáři lidí" jako Ježíš, Syn, který loví bratry z 
propasti jejich záhuby (v. 23-24). Až je uloví, budou jako on: synové, 
kteří se stávají bratry…“ (Silváno Fausti) 

• išli za Ním – „Když Ježíš učí Slovo, sedí, ale když učí svým životem, 
chodí. On je Slovo a život: lidé mu naslouchají a jdou za ním jako za 
oblakem, který vede lid do zaslíbené země (Nm 9,15-23).“ (S. Fausti) 

Od tej chvíle začal Ježiš 
hlásať: "Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom 
mori, videl dvoch bratov, 
Šimona, ktorý sa volá Peter, 
a jeho brata Ondreja, ako 
spúšťajú sieť do mora; boli 
totiž rybármi.  19 I povedal 
im: "Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí."  
20 Oni hneď zanechali siete 
a išli za ním.  21 Ako šiel 
odtiaľ ďalej, videl iných 
dvoch bratov, Jakuba 
Zebedejovho a jeho brata 
Jána, ako na lodi so svojím 
otcom Zebedejom opravujú 
siete; aj ich povolal.  22 Oni 
hneď zanechali loď i svojho 
otca a išli za ním.  23 A Ježiš 
chodil po celej Galilei, učil v 
ich synagógach, hlásal 
evanjelium o kráľovstve a 
uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi 
ľudom.  



Ako sa prejavuje Kráľovstvo? 

• hlásal Evanjelium: prvá je základná zvesť o novej realite, ktorá sa 
objavila: „Priblížilo sa Nebeské kráľovstvo!“ 

„Najnovšie sa „evanjelium“ prekladá ako „dobrá správa“. Znie to pekne, 
veľmi to však zaostáva za významovou šírkou toho, čo sa pod slovom 
„evanjelium“ myslelo. Tento výraz patrí do slovníka rímskych cisárov, ktorí 
sami seba pokladali za pánov sveta a za jeho spasiteľov a vykupiteľov. 
Posolstvá vydávané cisárom sa nazývali „evanjelium“ bez ohľadu na to, či 
ich obsah bol dobrý a príjemný, alebo nie. Stála za tým myšlienka, že čo 
pochádza od cisára, to je spásonosné posolstvo; nie je to iba obyčajná 
správa, ale niečo, čo mení svet k lepšiemu.“ (Benedikt XVI.) 

Ježiš teda ohlasuje Boží kráľovský výnos s plnou autoritou, ktorá k 
tomu patrí: „učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci” (Mk 1,22 
SSV), ktorí len vysvetľovali a komantovali. 

• uzdravoval – Nebeské Kráľovstvo = dosl. „kraľovanie Nebies“, čiže 
Boha. Božia moc a vláda, reálne prítomná už tu a teraz. Vonkajším 
viditeľným znamením, že je to naozaj tak, sú Božie zázraky. A pretože 
sú Božie, nie sú to zázraky deštruktívne, ale konštruktívne: obnova, 
uzdravenie, oslobodenie: „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých 
duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Lk 11,20 SSV) 

• učil v synagógach – ohlasovanie je totiž iba začiatkom, pozvaním! 

Od tej chvíle začal Ježiš 
hlásať: "Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom 
mori, videl dvoch bratov, 
Šimona, ktorý sa volá Peter, 
a jeho brata Ondreja, ako 
spúšťajú sieť do mora; boli 
totiž rybármi.  19 I povedal 
im: "Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí."  
20 Oni hneď zanechali siete 
a išli za ním.  21 Ako šiel 
odtiaľ ďalej, videl iných 
dvoch bratov, Jakuba 
Zebedejovho a jeho brata 
Jána, ako na lodi so svojím 
otcom Zebedejom opravujú 
siete; aj ich povolal.  22 Oni 
hneď zanechali loď i svojho 
otca a išli za ním.  23 A Ježiš 
chodil po celej Galilei, učil v 
ich synagógach, hlásal 
evanjelium o kráľovstve a 
uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi 
ľudom.  



A aký je ohlas na Kráľovstvo? 

• Dekapol: „Toto 
pojmenování 
znamená 
„Desetiměstí". 
Označuje deset 
měst helénistické 
kultury východně 
od Galileje a 
Samařská. Plinius 
Starší uvádí 
následující seznam: 
Damašek, 
Filadelfie, Raphan, 
Skythopolis, 
Gadara, Hippos, 
Dion, Pella, Gerasa 
a Canatha. Téměř 
všechna tato města 
ležela na východní 
straně Jordánu.“ 

24 Povesť o ňom sa 
rozniesla po celej Sýrii. 
Prinášali k nemu 
všetkých chorých, 
postihnutých 
rozličnými neduhmi a 
trápením, 
posadnutých zlými 
duchmi, námesačníkov 
a ochrnutých, a on ich 
uzdravoval.  25 A šli za 
ním veľké zástupy z 
Galiley a Dekapola, z 
Jeruzalema, Judey a 
Zajordánska. 
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Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  14 v končinách Zabulon a Neftali, 
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!  16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a 
jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.  19 I povedal im: 
"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  20 Oni hneď zanechali siete a išli za 
ním.  21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho 
brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.  22 
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.  23 A Ježiš chodil po celej Galilei, 
učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi ľudom.  24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k 
nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých 
zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.  25 A šli za ním veľké 
zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.  



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  14 v končinách Zabulon a Neftali, 
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!  16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a 
jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.  19 I povedal im: 
"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  20 Oni hneď zanechali siete a išli za 
ním.  21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho 
brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.  22 
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.  23 A Ježiš chodil po celej Galilei, 
učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi ľudom.  24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k 
nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých 
zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.  25 A šli za ním veľké 
zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.  



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  14 v končinách Zabulon a Neftali, 
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!  16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a 
jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.  19 I povedal im: 
"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  20 Oni hneď zanechali siete a išli za 
ním.  21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho 
brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.  22 
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.  23 A Ježiš chodil po celej Galilei, 
učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi ľudom.  24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k 
nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých 
zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.  25 A šli za ním veľké 
zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.  



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  13 Opustil Nazaret a 
prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  14 v končinách Zabulon a Neftali, 
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!  16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."  17 Od tej chvíle 
začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."  18 Keď raz 
kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a 
jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.  19 I povedal im: 
"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  20 Oni hneď zanechali siete a išli za 
ním.  21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho 
brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.  22 
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.  23 A Ježiš chodil po celej Galilei, 
učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a 
každú chorobu medzi ľudom.  24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k 
nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých 
zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.  25 A šli za ním veľké 
zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.  



Na doplnenie: Ako vzrastá Kráľovstvo? 

KRÁĽOVSTVO JEDNÉHO – „Existuje jeden výkladový směr, který spojuje výrazy použité 
nebeským hlasem („můj syn, milovaný, v němž mám zalíbení") s Izraelem a který podotýká, 
že Ježíš je představován jako ten, kdo nastupuje na místo Izraele, tj. je nový Izrael.“ 

„„Přiblížilo se nebeské království“, zní Ježíšova výzva. Po přemožení satana přichází Království. 
Mezi královstvím, které naznačuje nepřítel, a tím, které chce Pán, je stejný protiklad jako 
mezi nebem a zemí, mezi člověkem a Bohem.“ (Silváno Fausti) 

Spomeňme YOUCAT: „Nebo je tam, kde sa uskutočňuje Božia vôľa bez najmenšieho 
odporu.“ (YOUCAT 52) 

Tento stav vyjadruje aj termín „Nebeské kráľovstvo“ – doslova „kraľovanie, vláda Boha“. 

V tejto chvíli sa toto Kráľovstvo priblížilo. Začalo sa. Už je tu. Má presne JEDNÉHO OBČANA: 
Ježiša! Ježiš v tejto chvíli JE „Kráľovstvom jedného“, porov. „Ani nepovedia: “Aha, tu je!” 
alebo: “Tamto je!”, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17,21 SSV) – a týmto 
Kráľovstvom „medzi nami“ je v tej chvíli práve Ježiš Kristus. 

JEŽIŠ AKO DEFINÍCIA KRÁĽOVSTVA – Súčasne tak Ježiš upresňuje povahu synovstva 
i Kráľovstva: Kráľovstvo je tvorené synmi. Je miestom, kde sa „uskutočňuje Božia vôľa bez 
najmenšieho odporu.“ 

To je zároveň definícia synovstva: Synom Boha je len a jedine ten, na kom sa „uskutočňuje 
Božia vôľa bez najmenšieho odporu.“, porov.: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 
poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34 SSV). 

 



Na doplnenie: Ako vzrastá Kráľovstvo? 

AKO VOJSŤ DO KRÁĽOVSTVA? – „Jediná cesta ke zbožštění spočívá ve stále hlubším 
připodobňování Kristu. Stát se „Syny v Synu": v tom spočívá zbožštění. Podle velkého 
byzantského laického teologa Nikolaose Kabasila (asi 1320 - 1363) se připodobnění naplňuje 
jen „životem v Kristu", „vnitřním sjednocením s Kristem".“(Christoph kardinal Schönborn) 

„Následovat Ježíše znamená „obrátit se", zaměřit se k Bohu-s-námi, vejít do nebeského království, 
které už je tu: je to on, Ježíš. Následujeme ho proto, abychom se stali jako on, syny a bratry, kteří 
svým životem uskutečňují Otcovo království. … Víra znamená být zamilován do Ježíše, jako on se 
zamiloval do mě, abych žil jako on, dokonce abych žil z něho, ve vzájemné lásce: „Už nežiji já, ale 
žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě 
se obětoval" (Gal 2,20). On je pro mě a já jsem pro něho (Pis 2,16; 6,3).“ (Silváno Fausti) 

TAJOMSTVO CIRKVI – „„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili kresťania prvých čias. Boh 
stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom živote. Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje 
„zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je cieľom 
všetkých vecí.“ (KKC 760) – a týmto „božským životom“ je Jednota Trojice: „Posledný cieľ 
celého Božieho poriadku spásy je, aby stvorenia vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej 
Trojice.“ (KKC 260). Preto Ježiš od samého prvého dňa svojho účinkovania okolo seba 
zhromažďuje Cirkev, ktorá je podstatne jedna a je to „ľud zhromaždený jednotou Otca a 
Syna a Ducha Svätého“ (KKC 810) – nielen preto, že je tu len „jediný ... Učiteľ, Kristus“ (Mt 
23,10 SSV), ale aj preto, že učí Trojičnej jednote a tú môžeme prijať a žiť iba v rovnakej 
jednote (porov.: „aby boli jedno ako my” (Jn 17,11 SSV)) – a tou je Cirkev! 



Na doplnenie: Ako vzrastá Kráľovstvo? 

A PREČO VOJSŤ DO KRÁĽOVSTVA? – Dôvod naznačuje sám Matúš, keď konštatuje: „Povesť o 
ňom sa rozniesla po celej Sýrii. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, 
Judey a Zajordánska.“  

Kráľovstvo je jednoducho krásne. Podmanivé. Oslobodzujúce. Prinášajúce najprv hlbokú 
radosť a potom ešte hlbší a blaženejší Pokoj, ktorý zažívali už ľudia v dobe pred Kristom, 
napr.: „Ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako 
nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.  3 Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky.“  (Ž 
131,1-3 SSV). V plnosti ju ale prináša Ježiš: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy 
nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6,35 SSV). 

Táto radosť a veľkosť je prítomná už tu a teraz: „...veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i 
všetkých, čo o tom počuli.  12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi 
ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.  13 Ale nik iný sa k nim neodvážil 
pripojiť, no ľud ich velebil  14 a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo 
mužov a žien.  15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň 
Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde.  16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa 
zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa 
uzdravovali.“ (Sk 5,11-16 SSV) 

KRITÉRIUM AJ PRE NÁS...: Tak čo? Žasnú ľudia nad nami? Obdivujú nás? Trhajú sa o to, aby 
sa k nám mohli pridať? Alebo nás aspoň zaryto nenávidia a prenasledujú ? Lebo ak nie – 
potom je namieste otázka: Sme my tu ešte vôbec Cirkvou??? 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel siedmy... 

inky 2016 


