
diel osemnásty... 



 
Zopakovanie 
 

Byť kresťanom znamená, že 

• na jednej strane ešte „prebývame“ uprostred 
sveta, 

• ale na druhej strane už patríme celým bytím 
Kráľovstvu a preto viac nežijeme podľa sveta. 

Pre svet sme tak výčitkou. Ak máme pravdu, 
svet sa mýli – a mal by sa zmeniť. To ale 
odporuje vášňam a pýche sveta – a preto svet 
urobí všetko preto, aby nás alebo usvedčil zo 
lži, pokrytectva, omylu, fanatizmu,… alebo 
aspoň umlčal. 

Preto život kresťana je vždy životom „oviec 
medzi vlkmi“. 

Ako kresťanom nám to nemôže nijako ublížiť – 
nenávisť sveta je pre nás ako očisťujúci oheň a 
dokonca stratiť život pre Krista nie je ničím 
menej, než víťaznou cenou mučeníctva. 

Napriek tomu nemáme po ňom sebecky túžiť, 
ale využiť všetku inteligenciu a vynachádzavosť 
na to, aby sme čo najdlhšie mohli slúžiť vzrastu 
Kráľovstva a spáse všetkých. 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Vydanie sa na cestu (Mt 11,1–30) 

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.  2 Ján bol v žalári. 
Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov  3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 
čakať iného?"  4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:  5 Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.  6 A blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu 
zmietanú vetrom?  8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, 
bývajú v kráľovských domoch.  9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  10 Lebo to o 
ňom je napísané: “Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.”  11 Veru, 
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 
kráľovstve menší, je väčší ako on.  12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho 
zmocňujú.  13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.  14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má 
prísť.  15 Kto má uši, nech počúva!  16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na svojich druhov:  17 “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.”  18 
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.”  19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, 
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."  20 Potom začal robiť výčitky 
mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:  21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.  22 
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.  23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až 
do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento 
deň.  24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."  25 V tom čase Ježiš povedal: 
"Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, 
iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete 
odpočinok pre svoju dušu.  30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."   (Mt 11,1-30SSV) 



A znova čas na potvrdenie nároku… 

Keď Ježiš prestal 
poučovať svojich 
dvanástich učeníkov, 
odišiel odtiaľ učiť a kázať 
po ich mestách.  2 Ján bol 
v žalári. Keď počul o 
Kristových skutkoch, 
poslal k nemu svojich 
učeníkov  3 opýtať sa: "Ty 
si ten, ktorý má prísť, 
alebo máme čakať 
iného?"  4 Ježiš im 
odpovedal: "Choďte a 
oznámte Jánovi, čo 
počujete a čo vidíte:  5 
Slepí vidia, chromí 
chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi 
vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium.  6 A 
blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  

Ježiš vyžaduje od svojich nasledovníkov vernosť sebe (!) až na smrť. 
To je odvážny a veľký nárok, hodný Boha, nie človeka. A tak Matúš 
znova zaraďuje časť, určenú na potvrdenie, že Ježiš po každej 
stránke má právo niečo také vyžadovať: je Bohom a Mesiášom! 

• Ján bol v žalári – „Podle Josefa Flavia (Ant 18.116-119) byl Jan 
uvězněn v Machairu, východně od Jordánu. Text zde předpokládá, že 
Jan mohl přijímat návštěvu svých učedníků a jejich prostřednictvím 
komunikovat s okolním světem.“ (Sacra pagina – aj ďalej, ak nie je uvedené inak) 

• poslal učeníkov – „Jak víme od Josefa Flavia (Ant 18.116-119), zdá 
se, že Jan Křtitel shromáždil za svého života významné přívržence 
mezi Židy.“  

• Ten, ktorý má prísť – čiže Mesiáš (gr. christos, hebr. mášíach). 
„Pomazaný“. Starozákonní kňazi boli pri uvedení do „úradu“ pomazaní olejom. 

Podobne boli pomazaní králi – výnimočne aj proroci. Izraelský kráľ sa všeobecne tituloval 
„Pomazaný Jahveho“ – raz je tak dokonca označený aj perzský kráľ Kýros (ktorý povolil 

návrat Júdovcov do Izraela a obnovenie Mesta a Chrámu). „Pomazaný“ sa časom 
stáva titulom pre očakávaného Záchrancu, ktorý má byť prorokom 
(porov. Dt 18,15), kňazom podľa radu Melchizedecha (Ž 110,4) a 
kráľom (porov. Ž 2,7–9). 



A znova čas na potvrdenie nároku… 

Keď Ježiš prestal 
poučovať svojich 
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Jánove pochybnosti – ktorý očakával skôr triumf nad Herodesom 
a ostatnými zlými ľuďmi – a namiesto toho zlí ľudia ďalej vládnu a dokonca 

on sám je vo väzení a hrozí mu smrť!: „Bůh je svatý, je vždycky jiný, než 
vypadají naše představy o něm. Jeho zaslíbení je větší než jakákoli 
pověst o něm (Žl 138,2). Boha vždy nutně chápeme svým lidským 
způsobem. A také (a především) když jsme si jistí, jak už ho známe, 
musíme zůstat otevření v tázání se, které zpochybňuje naše jistoty. 
„Nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné 
mému," říká Pán (srov. Iz 55,8).“ (Silváno Fausti) 

• čo počujete a čo vidíte – Ježiš sa neobhajuje sám, ale robí to tak, 
ako to viackrát zaznamenáva aj Ján evanjelista: „Ak nekonám skutky 
môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť 
mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec 
a ja v Otcovi!“ (Jn 10,37-38 SSV).  

„Jsou tu možné dva výklady:  
1) Ježíš koná Mesiášovy skutky (viz 11,2), a jeho skutky odpovídají na 
Janovu otázku kladně;  
2) Ježíš požaduje reinterpretaci znamení, podle nichž má být poznán 
„ten, který má přijít" - podle jednání přinášející druhým uzdravení, a 
ne podle odvážných vojenských činů.“ 
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ne podle odvážných vojenských činů.“ 

„Je důležité si zde povšimnout, že židovské představy Mesiáše v Ježíšově 
době nebyly jednolité. Tyto představy se lišily v závislosti na době a na 
společenské situaci. … Jeden mesiášský scénář, který je v rozporu s Ježíšovým 
způsobem života, je vyložen v Žalmech Šalomounových 17-18. Tyto žalmy 
vznikly v 1. stol. př. Kr. v Jeruzalémě a obsahují nezvykle zřetelný portrét 
(Mesiáše jako budoucího Davidova potomka, který bude především 
vojenským vůdcem a který očistí a obnoví Izrael jako království tohoto světa, a 
obnoví tak (skutečný či vysněný) vrcholný lesk Davidovy doby. Ten den, kdy se 
(Mesiáš ujme vlády, je „dnem požehnaného smilování" (18,5). Tento Mesiáš 
je ideálním budoucím židovským králem, který je především vojenským a 
politickým vůdcem. Je možné, že Ježíšův seznam „skutků Mesiášových" stojí v 
záměrném protikladu k typu mesiášských očekávání pocházejících z kruhů, v 
nichž vznikly Žalmy Šalomounovy. Neboť Ježíš opakovaně říkal: Dělám skutky 
Mesiášovy, ale ne nutně skutky vojensko-politického Mesiáše. Nicméně 
skutky Mesiášovy dělám, a proto jsem „ten, který má přijít“.“ 

„Jestliže Ježíš potvrzuje, že činí skutky Mesiášovy, pak by pozadím pro jeho 
tvrzení byl text Iz 35,5-6 (ČEP): „Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši 
hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat."“ 



Záverečná konklúzia… 

Keď Ježiš prestal 
poučovať svojich 
dvanástich učeníkov, 
odišiel odtiaľ učiť a kázať 
po ich mestách.  2 Ján bol 
v žalári. Keď počul o 
Kristových skutkoch, 
poslal k nemu svojich 
učeníkov  3 opýtať sa: "Ty 
si ten, ktorý má prísť, 
alebo máme čakať 
iného?"  4 Ježiš im 
odpovedal: "Choďte a 
oznámte Jánovi, čo 
počujete a čo vidíte:  5 
Slepí vidia, chromí 
chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi 
vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium.  6 A 
blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  

• blahoslavený – hodný pochvaly, obdivu, ocenený Bohom a žijúci 
šťastie a plnosť na rovine Života Boha. 

• nepohorší – pohoršenie je neprekonateľná prekážka, ktorá spôsobí 
pád a zlyhanie toho, kto na ňu narazí. 

Šťastný (pretože zbožštený, spasený) je každý, pre ktorého inakosť, 
odlišnosť Boha (a teda aj Krista) nie je problémom a prekážkou, ale 
kto dokáže zmenou myslenia (metanoiou, obrátením, čiže 
pokáním) prijať Boha takého, aký Je, uveriť Mu a nasledovať Ho. 

Aj keď Boh je pre človeka priamo neviditeľný, predsa je plne a pravdivo 
poznateľný zo svojich skutkov. 

Ľudia – hlavne ateisti, ale často aj kresťania – sa radi venujú úvahám 
a špekulovaniu o Bohu. Podobajú sa pritom ľuďom, ktorí stoja pred 
pekárňou a vedú siahodlhé diskusie o tom, či existuje chlieb, a ak existuje, či 
je potrebný, a ak je potrebný, tak akú má chuť a či dobrú, alebo zlú… – a to 
všetko namiesto toho, aby vošli a ochutnali.  

Ježiš v Matúšovi nefilozofuje, nedokazuje nejakými slovnými argumentmi. 
Hovorí: Pozrite sa dookola, čo vidíte – a potom aj sami spoznáte odpoveď na 
vašu otázku! 

DNES to nie je inak, skôr naopak! Boh stále koná, mocne, zázračne, 
nádherne… Celý svet je plný prejavov Božej moci, tryská ako prameň všade 
tam, kde jej človek pootvorí dvere. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Ján, Kráľovstvo a násilníci 

7 Keď odchádzali, začal Ježiš 
hovoriť zástupom o Jánovi: 
"Čo ste vyšli na púšť vidieť? 
Trstinu zmietanú vetrom?  8 
Alebo čo ste vyšli vidieť? 
Človeka oblečeného do 
jemných šiat? Veď tí, čo nosia 
jemné šaty, bývajú v 
kráľovských domoch.  9 Teda 
čo ste vyšli vidieť? Proroka? 
Áno, hovorím vám, viac ako 
proroka!  10 Lebo to o ňom je 
napísané: “Hľa, ja posielam 
svojho posla pred tvojou 
tvárou a on pripraví cestu 
pred tebou.”  11 Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa 
narodili zo ženy, nepovstal nik 
väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, 
kto je v nebeskom kráľovstve 
menší, je väčší ako on.  12 Od 
dní Jána Krstiteľa podnes trpí 
nebeské kráľovstvo násilie a 
násilníci sa ho zmocňujú.  13 
Lebo všetci Proroci i Zákon 
prorokovali až po Jána.  14 A 
on sám - ak to chcete prijať - 
je Eliáš, ktorý má prísť.  15 Kto 
má uši, nech počúva! 

Podobnú otázku a nejasnosti ale majú aj zástupy. Ak je Ján prorok a 
Ježiš Mesiáš – prečo je Ján vo väzení a Herodes stále sedí na svojom 
tróne v Jeruzaleme a nie Ježiš ako mesiášsky kráľ? A Ježiš na túto 
nevyslovenú otázku odpovedá… 

• trstinu… – „Způsob, jímž je rákos popisován („kterým zmítá vítr") 
může ukazovat na rozdíl mezi ohebným rákosem a nepoddajným 
prorokem Janem.“Ak chcete „politicky korektnú“ trstinu, ktorá sa 
ohýba podľa trendov a politickej klímy, potom Ján nie je rozhodne 
ten pravý… : „Symbol rákosu se objevuje na mincích, které dal razit 
Herodes Antipas u příležitosti založení Tiberiady okolo r. 19 po Kr. 
Obraz zmítajícího se rákosu proto může být narážkou na tohoto 
vládce,“ ako „politicky korektného“ „gubernátora“ v rámci helénskej 
ríše rímskej. 

• v jemných šatách – „Zde je pravděpodobně zpětný odkaz na Janův 
jakoby eliášovský oděv z velbloudí srsti a koženého pásu (Mt 3,4). 
„Drsná" postava proroka opět stojí v protikladu k „jemným" 
dvořanům Heroda Antipy.“ – motív je podobný, ako 
v predchádzajúcej vete: Čo sa divíte? Určite predsa ani vy ste na 
púšť nešli hľadať nejakého šľachtica či urodzeného budúceho 
panovníka! Prišli ste za prorokom, nie politikom! 
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• vyšli vidieť? – „Potřetí se tu zdůrazňují slovesa „vyjít" a „vidět": je 
třeba vyjít, aby člověk uviděl toho největšího, který se narodil z 
ženy.“ – a toto platí všeobecne, nielen u Jána, je to večná téma 
celých dejín spásy: „Kolem Jana se utvořil nový exodus, ale ne do 
Judska, nýbrž z Judska směrem k Jordánu.“ (Silváno Fausti) 

• proroka… – Aj zástupom, ktoré za Jánom išli, bolo jasné, že idú za 
prorokom, nie za politikom! A že teda sa jedná o veci Božie, nie 
svetské! To mohli vedieť už z príkladu ostatných prorokov, ktorí 
prorokovali až do Jána a ktorí neriešili otázky dynastií a trónov, ale 
srdca, Zmluvy, obrátenia, vzťahu Boha a ľudí. Nie je zmietaný 
vetrom „politickej korektnosti“, ani ničím podobným. Nie je 
„diplomaticky“ jemný a uhladený. Je drsný v celej svojej pravdivosti 
(často nepríjemnej) a ako taký čelí celému svetu: „Urobím ťa pre 
tento ľud pevným múrom kovovým; budú proti tebe bojovať, no 
nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil a oslobodil, 
hovorí Pán.“ (Jer 15,20 SSV). 

• viac, než proroka – Nielen ohlasuje, ale priamo uvádza 
a predstavuje naplnenie Božích prísľubov o Mesiášovi. „Je práh mezi 
zaslíbením a naplněním, vrchol proroctví.“ (Silváno Fausti) 



Ján, Kráľovstvo a násilníci 

7 Keď odchádzali, začal Ježiš 
hovoriť zástupom o Jánovi: 
"Čo ste vyšli na púšť vidieť? 
Trstinu zmietanú vetrom?  8 
Alebo čo ste vyšli vidieť? 
Človeka oblečeného do 
jemných šiat? Veď tí, čo nosia 
jemné šaty, bývajú v 
kráľovských domoch.  9 Teda 
čo ste vyšli vidieť? Proroka? 
Áno, hovorím vám, viac ako 
proroka!  10 Lebo to o ňom je 
napísané: “Hľa, ja posielam 
svojho posla pred tvojou 
tvárou a on pripraví cestu 
pred tebou.”  11 Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa 
narodili zo ženy, nepovstal nik 
väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, 
kto je v nebeskom kráľovstve 
menší, je väčší ako on.  12 Od 
dní Jána Krstiteľa podnes trpí 
nebeské kráľovstvo násilie a 
násilníci sa ho zmocňujú.  13 
Lebo všetci Proroci i Zákon 
prorokovali až po Jána.  14 A 
on sám - ak to chcete prijať - 
je Eliáš, ktorý má prísť.  15 Kto 
má uši, nech počúva! 

• ja posielam… – „Jan je přirovnáván k andělovi, který vedl Mojžíše 
z Egypta (Ex 23,20), byl vůdcem při návratu z Babylonie (Iz 40,3) a 
jako znovu vstalý Eliáš přijde ve svůj čas před Pánovým příchodem. 
(Mal 3,1). Tak jako anděl vysvobodil lid z Egypta a z vyhnanství, tak 
také osvobodí chrám od vší nespravedlnosti, aby mohl přijmout 
Pánův příchod. Dva první exody jsou obrazy toho třetího, z Judska k 
Jordánu, který nabízí očištění nezbytné pro setkání s Pánem. Křtitel 
je anděl tohoto třetího a definitivního exodu: on je ten člověk před 
Pánem, který přichází.“ (Silváno Fausti) 

• nepovstal nik väčší… – pretože neprorokuje, nesľubuje, ale 
ohlasuje naplnenie a uskutočnenie prísľubov.  

• … je väčší ako on… lebo všetci prorokovali až po Jána…  – Nie v 
Nebi! V nebeskom kráľovstve, ktoré sa približuje a ktoré v osobe 
Krista práve vstupuje na zem, ohlásené a uvedené Predchodcom, 
Jánom. Ján je posledný z doby „pred Kráľovstvom“ – ostatní už 
budú žiť v dobe „po Kráľovstve“ a ak budú jeho súčasťou, budú 
viac, než on, pretože budú účastníkmi toho, čo on len ohlasoval! 
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tvárou a on pripraví cestu 
pred tebou.”  11 Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa 
narodili zo ženy, nepovstal nik 
väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, 
kto je v nebeskom kráľovstve 
menší, je väčší ako on.  12 Od 
dní Jána Krstiteľa podnes trpí 
nebeské kráľovstvo násilie a 
násilníci sa ho zmocňujú.  13 
Lebo všetci Proroci i Zákon 
prorokovali až po Jána.  14 A 
on sám - ak to chcete prijať - 
je Eliáš, ktorý má prísť.  15 Kto 
má uši, nech počúva! 

• násilníci, násilie… – Existujú zhruba tri možnosti, ako tento text 
chápať: 

1) Ak slovo biazó, násilie, berieme v tvare pasívnom: „Matoušovský 
kontext - Jan ve vězení na příkaz Heroda Antipy a narážky na tohoto 
vládce v 11,7-8 naznačují, že „násilníky" jsou zde míněni Herodes a 
jeho stoupenci a že jako „násilí" jsou označeny akce namířené proti 
Janovi.“ – dosť pravdepodobné, pretože Ježiš hovorí jednak ako 
reakciu na Jánovo uväznenie, jednak slovo „podnes“ – čiže „po 
Ježiša“ – ukazuje, že Ježišovým zmŕtvychvstaním Božie Kráľovstvo 
definitívne zvíťazí a bude už mimo násilia sveta a jeho sluhov. 
Diablovi ostane už len jedno: „13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na 
zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca.  14 Ale žena dostala 
dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, 
kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.  15 Had 
vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla.  
16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo 
vychrlil drak zo svojej papule.  17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel 
bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie 
prikázania a majú Ježišovo svedectvo.“ (Zjv 12,13-17 SSV) – čiže 
prenasledovať tých, ktorí doň ešte len smerujú. 
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• násilníci, násilie… – Existujú zhruba tri možnosti, ako tento text 
chápať: 

2) Ak to isté slovo berieme v tvare mediopasívnom (má s pasívom 
rovnaký tvar ): „slovníky připouštějí i tvar mediální. Pak by překlad 
zněl: „království Nebes si razí cestu, proniká". Podle Souška mohou 
být biastai „horlivci" pro Ježíše, kteří v něm vidí jedinou svou naději a 
nedají se nikým a ničím odbýt a odradit.“ – a znova by sa to 
vzťahovalo aj na Jána, ktorý aj vo väzení ďalej prorokuje, neumlčaný. 
Aj keď sa to javí ako menej pravdepodobné, vzhľadom na kontext. 

3) Často sa to vysvetľuje, že tými násilníkmi sme my, kresťania, ktorí 
si musíme vydobyť svoj podiel na kráľovstve a  „zvíťaziť“, ako 
osemkrát opakuje Zjavenie. Aj keď je to pravda, je málo 
pravdepodobné (na základe kontextu), že by Ježiš mal na mysli niečo 
podobné. 

ZÁVER: Ježiš vysvetľuje, že práve na zem prichádza Kráľovstvo a ľudia 
sveta, vedení Diablom, urobia všetko, aby ho zničili. Ale nepodarí sa 
im to – aj keď stále budú môcť „telo aj dušu zahubiť v pekle“ u tých, 
ktorí smerujú ku Kráľovstvu, ale nechajú sa nimi zviesť, alebo 
zastrašiť a vrátia sa do sveta, predsiene Pekla.  
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• Eliáš, ktorý má prísť… – „Ztotožnění Jana s Eliášem bylo pečlivě 
připraveno citátem v Mt 11,10. Nicméně rámec, do něhož je tato 
identifikace zasazena („A jste-li ochotni to přijmout [...] kdo má uši, 
ať mu naslouchá"), naznačuje jisté váhání vzhledem k tomuto 
ztotožnění. … Zatímco Mal 4,5-6 (= 3,23-24 v hebrejském textu) dělá 
z Eliáše posla „velikého a hrozného Hospodinova dne", nemáme 
takřka žádný židovský doklad, z něhož by vyplývalo, že v 1. stol. po 
Kr. byla rozšířena a běžně přijímána představa Eliáše jako 
Mesiášova předchůdce.  

Jediným židovským textem, který ví o Eliášovi jako Mesiášově 
předchůdci, je barajta v bEr 43a-b. Autor tohoto textu z 3. stol. po Kr. 
mohl dokonce znát evangelijní tradici. A tak je možné, že idea Jana v 
roli Eliáše připravujícího cestu Mesiáši byla spíše křesťanskou 
adaptací Mal 4,5-6 než přímým přivlastněním si důvěrně známé 
židovské představy.“ 

• uši na počúvanie – čiže otvorenú myseľ, hľadajúcu pravdu a nie 
potvrdzujúcu si svoje názory a predstavy. To, čo Ježiš hovorí, aj to čo 
robí, nemusí vyhovovať očakávaniam a predstavám ľudí. Ak 
uprednostnia pravdu, príjmu Ho. Ak uprednostnia svoje predstavy a 
názory, odmietnu ho. Je to len a jedine na nich.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Voluntarizmus, alebo racionalizmus? 

16 Komuže prirovnám toto 
pokolenie? Podobá sa 
deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na 
svojich druhov:  17 “Pískali 
sme vám, a netancovali 
ste; nariekali sme, a 
neplakali ste.”  18 Prišiel 
Ján, nejedol a nepil, a 
hovoria: “Je posadnutý 
zlým duchom.”  19 Prišiel 
Syn človeka, je a pije, a 
hovoria: “Hľa, pažravec a 
pijan, priateľ mýtnikov a 
hriešnikov!” No múdrosť 
ospravedlňujú jej skutky." 

Voluntarizmus – uznáva prvotnosť vôle pred rozumom. Prenesene 
potom prístup, keď očakávame, že realita sa bude prispôsobovať 
našim želaniam a vec sú také, aké si želáme, aby boli (ukážkový 
príklad: Rhonda Byrne, Tajomstvo, či rôzne smery a techniky 
„pozitívneho myslenia“ a pod.).  

„Presvedčení vizionári a fanatickí prívrženci a majitelia večných i 
aktuálnych právd sa tým zvyčajne netrápia. Nepovažujú sa za 
falzifikátorov. Chyba nikdy nie je v ich interpretácii, ale v skutočnosti. 
Tým horšie pre ňu, že sa “pretvaruje” a nezodpovedá našim 
predstavám a interpretáciám. Čo nám môže zabrániť vo vytváraní 
“dokumentov”, “obrazov skutočnosti” potvrdzujúcich náš 
(sveto)názor a interpretácie ?“ (Leo Štefankovič, dekan Filmovej a 
televíznej fakulty VŠMU) 

Racionalizmus – uznáva prvotnosť rozumu (a poznania), od ktorého 
sa potom odvíja vôľa a konanie: najprv niečo spoznám, overím si to, 
až potom podľa toho aj zmýšľam a konám. 
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• pokolenie… –  „Slovo genea se objevuje v negativním smyslu, aby 
popsalo Ježíšovy a Janovy odpůrce.“ – v tomto použití neznamená 
„generáciu“, ale skôr určitú skupinu ľudí, žijúcu v súčasnosti 
a majúcu určité názory a postoje, ktorá môže jestvovať a vyskytovať 
sa kedykoľvek, aj dnes. V tomto konkrétnom texte tak Ježiš 
neoznačuje „zástupy“, ale „odporcov Kráľovstva“. Podobne je 
používané aj slovo „svet“, napríklad. 

• netancovali… neplakali… – inými slovami: vyčítate realite (a 
Bohu), že sa vám neprispôsobuje očakávaniam a predstavám ľudí:  

Prišiel Ján, ale bol príliš drsný – tak ho odmietli.  

Prišiel Ježiš, zase nezodpovedá túžbam a želaniam – a zase sa nájde 
zámienka na jeho odmietnutie…  

„Abychom nemuseli opustit zlo, říkali jsme: „Vždyť je tu také dobro, je 
třeba se radovat." A teď, abychom se nemuseli radovat z dobra, 
říkáme: „Je přece také zlo, je třeba se trápit!"“ (Silváno Fausti) 



Voluntarizmus, alebo racionalizmus? 

16 Komuže prirovnám toto 
pokolenie? Podobá sa 
deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na 
svojich druhov:  17 “Pískali 
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• múdrosť ospravedlňujú skutky… –  „Pravděpodobně by měla být 
brána jako obecná poznámka k výsledkům Janova a Ježíšova učení, 
něco jako „poznáte je po jejich ovoci" (Mt 7,20).“ 

Je to jednoduchý princíp: 

Ak si najprv veci overíme (= múdrosť) a podľa toho konáme, 
dosahujeme aj výsledky (= skutky).  

A tieto výsledky sú potom potvrdením (= ospravedlnením) nášho 
poznania (= múdrosti).  

DO PRAXE: 

Mnoho kresťanov žije v duchu viery, že „síce sa na mne neprejavujú 
žiadne znaky života s Bohom, o ktorých hovorí Písmo, alebo ktoré 
vidieť u svätých, ani nežijem podľa Evanjelia, ale JA VERÍM, že keď 
zomriem, budem na tom rovnako dobre a rovnako spasený, ako oni, 
ktorí tak žili a na ktorých sa spomenuté znamenia prejavovali.“ To je 
číri voluntarizmus – na rozdiel od realizmu svätých, ktorí najprv 
Krista spoznávali, potom Ho poslúchli a nasledovali – a následne 
ovocie Božieho Života, prítomné v ich živote, im potvrdzovalo a 
overovalo, že sú na dobrej a správnej ceste „do Neba“.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Boh, ktorý narazil na hranice… 

20 Potom začal robiť 
výčitky mestám, v ktorých 
urobil najviac zázrakov, 
pretože sa nekajali:  21 
"Beda ti, Korozain! Beda 
ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali 
zázraky, ktoré sa stali u 
vás, dávno by boli robili 
pokánie v kajúcom rúchu 
a popole.  22 Preto vám 
hovorím: Týru a Sidonu 
bude v deň súdu ľahšie 
ako vám.  23 A ty, 
Kafarnaum, vari sa budeš 
vyvyšovať až do neba? Do 
pekla zostúpiš! Lebo keby 
sa boli v Sodome diali 
zázraky, ktoré sa diali v 
tebe, bola by zostala po 
tento deň.  24 Preto vám 
hovorím: Krajine 
Sodomčanov bude v deň 
súdu ľahšie ako tebe." 

• Korozain –  „Toto město v Horní Galileji leží tři kilometry severně od 
Kafarnaum, od Galilejského moře. Nedávné vykopávky (viz Z. Yeivin, 
„Ancient Chorazin Comes Back to Life", BAR 13/5 [1987], str. 22-36) 
odhalily „středně velké město", které existovalo přibližně v Ježíšově 
době.“ 

• Betsaida – „Toto jméno se obvykle vykládá jako „dům rybolovu". 
Obecně se umisťuje na východní břeh Jordánu nedaleko jeho ústí do 
Galilejského moře. Asi okolo r. 2 př. Kr. byla povýšena k důstojnosti 
města tetrarchou Herodem Filipem a pojmenována Betsaida-Julias 
na počest dcery císaře Augusta. Podle Jan 1,44 a 12,21 byla Betsaida 
domovem [resp. rodiskom, pozn. red.] Filipa, Ondřeje a Petra“ 

• Kafarnaum – „Jméno tohoto města se odvozuje od hebrejského 
Kefar Nachům („vesnice Nachumova“). Sloužilo jako středisko 
Ježíšova působení v Galileji a je pravděpodobně označeno jako ,jeho 
město“ v Mt 9,1.“ 

• Týrus a Sidon – „Obě dvě města se nacházela na středozemním 
pobřeží v jižním Libanonu. Sidon ležel 22 mil severně od Týru. 
Několikrát se o těchto městech zmiňuje prorocká literatura, nezřídka 
v kontextu zkázy.“ 
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zázraky, ktoré sa diali v 
tebe, bola by zostala po 
tento deň.  24 Preto vám 
hovorím: Krajine 
Sodomčanov bude v deň 
súdu ľahšie ako tebe." 

• Korozain –  „Toto město v Horní Galileji leží tři kilometry severně od 
Kafarnaum, od Galilejského moře. Nedávné vykopávky (viz Z. Yeivin, 
„Ancient Chorazin Comes Back to Life", BAR 13/5 [1987], str. 22-36) 
odhalily „středně velké město", které existovalo přibližně v Ježíšově 
době.“ 

• Betsaida – „Toto jméno se obvykle vykládá jako „dům rybolovu". 
Obecně se umisťuje na východní břeh Jordánu nedaleko jeho ústí do 
Galilejského moře. Asi okolo r. 2 př. Kr. byla povýšena k důstojnosti 
města tetrarchou Herodem Filipem a pojmenována Betsaida-Julias 
na počest dcery císaře Augusta. Podle Jan 1,44 a 12,21 byla Betsaida 
domovem [resp. rodiskom, pozn. red.] Filipa, Ondřeje a Petra“ 

• Kafarnaum – „Jméno tohoto města se odvozuje od hebrejského 
Kefar Nachům („vesnice Nachumova“). Sloužilo jako středisko 
Ježíšova působení v Galileji a je pravděpodobně označeno jako ,jeho 
město“ v Mt 9,1.“ 

• Týrus a Sidon – „Obě dvě města se nacházela na středozemním 
pobřeží v jižním Libanonu. Sidon ležel 22 mil severně od Týru. 
Několikrát se o těchto městech zmiňuje prorocká literatura, nezřídka 
v kontextu zkázy.“ 

Galilejské jazero 

Kafarnaum 
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Boh, ktorý narazil na hranice… 

20 Potom začal robiť 
výčitky mestám, v ktorých 
urobil najviac zázrakov, 
pretože sa nekajali:  21 
"Beda ti, Korozain! Beda 
ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali 
zázraky, ktoré sa stali u 
vás, dávno by boli robili 
pokánie v kajúcom rúchu 
a popole.  22 Preto vám 
hovorím: Týru a Sidonu 
bude v deň súdu ľahšie 
ako vám.  23 A ty, 
Kafarnaum, vari sa budeš 
vyvyšovať až do neba? Do 
pekla zostúpiš! Lebo keby 
sa boli v Sodome diali 
zázraky, ktoré sa diali v 
tebe, bola by zostala po 
tento deň.  24 Preto vám 
hovorím: Krajine 
Sodomčanov bude v deň 
súdu ľahšie ako tebe." 

• výčitky – „Mt 11,20-24 kritizuje tři galilejská města - Chorazin, 
Betsaidu a Kafarnaum - pro jejich neschopnost zareagovat správně 
(pokáním) na Ježíšovy zázraky, které v nich či v jejich okolí vykonal.“ 

• pokánie –  gr. metenoesan, metanoia, zmena myslenia, života, 
konania. Ide teda o pokánie v zmysle nielen ľútosti, ale aj hlbokej 
nápravy života a postojov. 

• v kajúcom rúchu a popole – „Žíněný šat tvořila tmavě zbarvená 
látka z velbloudí či kozí srsti, z níž se dělaly vaky a jiné obaly. Žíněný 
oděv byl nepříjemný; nosili jej ti, kteří prožívali hrůzu z neštěstí, či 
na znamení zármutku. Popel, který zbyl po ohni, připomínal prach. 
Sedět v popelu či sypat si jej na hlavu bylo znamením pokání 
následkem nějaké katastrofy či smutku. Jako příklad viz město 
Ninive v Jon 3,5.“ 

• zostúpiš… – „Toto vyjádření pramení ve výsměchu vůči 
Babylonskému králi v Iz 14, v němž královy nároky vystoupit nad 
nebesa, nad Boží hvězdy kontrastují s rozhodnutím o jeho svržení do 
Šeolu (14,11-12.14-15). Náš text tedy klade Kafarnaum na stejnou 
úroveň jako Babylón.“ 
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pretože sa nekajali:  21 
"Beda ti, Korozain! Beda 
ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali 
zázraky, ktoré sa stali u 
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• v kajúcom rúchu a popole – „Žíněný šat tvořila tmavě zbarvená 
látka z velbloudí či kozí srsti, z níž se dělaly vaky a jiné obaly. Žíněný 
oděv byl nepříjemný; nosili jej ti, kteří prožívali hrůzu z neštěstí, či 
na znamení zármutku. Popel, který zbyl po ohni, připomínal prach. 
Sedět v popelu či sypat si jej na hlavu bylo znamením pokání 
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• zostúpiš… – „Toto vyjádření pramení ve výsměchu vůči 
Babylonskému králi v Iz 14, v němž královy nároky vystoupit nad 
nebesa, nad Boží hvězdy kontrastují s rozhodnutím o jeho svržení do 
Šeolu (14,11-12.14-15). Náš text tedy klade Kafarnaum na stejnou 
úroveň jako Babylón.“ 

Zaujímavé je aj to, že Ježiš robí výčitky mestám, nie 
jednotlivcom! 
Na rozdiel od Lutherovej individualistickej predstavy „Ja sám a 
Ježiš ako môj osobný (čiže jednotlivca) Spasiteľ“ Ježiš vníma 
človeka ako súčasť spoločenstva, vo vzťahoch. Ak 
jednotlivcovi je stav spoločenstva ľahostajný a obmedzuje sa 
na to, že „však on žije v poriadku a nemá problém“ – potom je 
„pokrytec“ (navonok žije pekne, ale v srdci je rovnako zlý a 
skazený) a práve pre svoju skutočnú ľahostajnosť zahynie 
spolu s „mestom“, na ktorom mu nezáležalo… 

„18 Keď poviem zločincovi: “Určite zomrieš,” ty ho však neupozorníš a nebudeš 
hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec 
zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk.  19 Ale ak si ty 
varoval zločinca, a on sa neodvrátil od svojej neprávosti a od svojej zločinnej 
cesty, on zomrie vo svojej vine, ty si si však zachránil dušu.  20 A ak sa 
spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, keď ho postavím 
pred pokušenie, zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrel vo svojom hriechu, jeho 
spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem 
požadovať z tvojich rúk.  21 Ale ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on 
nezhreší, určite bude žiť, lebo prijal napomenutie, a ty si si zachránil dušu.“ 

(Ez 3,18-21 SSV) 
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• Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie –  

Ľudia v Sodome nevideli takéto znamenia a zázraky a nepočuli 
Evanjelium. Dá sa povedať, že nič neodmietli, pretože ešte o ničom 
nevedeli. Keď teda Ježiš pri svojom zostúpení k zosnulým „kázal aj 
duchom, čo boli vo väzení (1Pt 3,19 SSV)“, nepochybne mnohí mohli 
uveriť a prijať Jeho posolstvo… 

Naopak, zmienené mestá videli znamenia a počuli Evanjelium – 
a odmietli to. Nie pre nedostatok dôvodov, ale preto, že sa im samo 
Evanjelium nepáčilo a radšej pred ním uprednostnili vlastné vízie. 
Preto k tomu už niet čo dodať: Slobodne odmietli, slobodne opustili 
Boha – a Bohu neostáva nič iné, než túto slobodu človeka 
rešpektovať. Sú tak z vlastnej vôle stratení… 

TU LEŽIA HRANICE BOHA: Tým, že stvoril človeka slobodného, 
obmedzil svoju všemohúcnosť a stvoril oblasť, nad ktorou sa 
rozhodol nemať žiadnu moc: slobodné rozhodovanie a osud človeka.  

Ak teda človek odmietne Boha, Boh stojí bezmocný. Môže nabádať, 
vyzývať, naliehať, volať, vyčítať, varovať,… a, ak nič nepomôže, 
plakať nad stratenými – zatratenými: „Keď sa priblížil a zazrel mesto, 
plakal nad ním  42 a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo 
ti prináša pokoj!“  (Lk 19,41-42 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Radosť tým, ktorí uverili tomu, čo videli 

25 V tom čase Ježiš 
povedal: "Zvelebujem ťa, 
Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred 
múdrymi a rozumnými a 
zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak 
páčilo.  27 Môj Otec mi 
odovzdal všetko. A nik 
nepozná Syna, iba Otec, 
ani Otca nepozná nik, iba 
Syn a ten, komu to Syn 
bude chcieť zjaviť.  28 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste 
preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na 
seba moje jarmo a učte 
sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a 
nájdete odpočinok pre 
svoju dušu.  30 Moje 
jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké." 

• múdri a obozretní – „Toto spojení bezpochyby označuje zákoníky a 
farizeje, kteří odmítají Ježíše. Ale vzhledem ke kontextu (Mt 11-13), v 
němž je odmítnutí Ježíše hlavním tématem, může zahrnovat i ostatní 
(například obyvatele nekajících se měst v Mt 11,20-24).“ 

• maličkí – (gr. nepios, nedospelé dieťa). Teda dieťa, ktoré – na 
rozdiel od „múdrych“ a „prešpekulovaných“, ktorí sú zamilovaní do 
svojich teórií natoľko, že už nevidia realitu okolo seba, nieto aby sa 
ňou nechali formovať. Ale „maličkí“, ktorí dychtia poznávať a učiť sa 
a rásť – pre tých je Kráľovstvo otvorené dokorán! „I když tito 
„nedospělí" nemají společenské postavení a nejsou odborníky na 
náboženské otázky (což je doména moudrých a chápavých), přesto 
chápou a rozumějí.“ 

• skryl – Prečo by Boh pred niekým niečo „ukrýval“? Božie 
Kráľovstvo nie je „námet na diskusiu“, ale „Boží dar človekovi“. 
Človek, ktorý o ňom chce iba diskutovať – či už pochybovač, skeptik, 
alebo aj teológ –, dokonca si iba obhajovať a potvrdzovať svoje 
predstavy a názory a viery, ale nevstupuje doň, ostane vonku. Boh 
neponúka svoj dar ako námet na diskusie a hádky a spory. Pred 
tými, ktorým ide len o pýchu a svoju veľkosť a predstavy, ho skryje. 
Ostatným je na dosah ruky, otvorené dokorán! 
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• Áno, Otče, tebe sa tak páčilo – Tak je to správne. Každý nakoniec 
dostane to, čo miluje: Múdri a obozretní svoje ilúzie, maličkí a 
smiešnu predstavu „Boha“… A maličkí, ktorí majú dosť pokory 
nechať sa Bohom poučiť, prekvapiť a uchvátiť, dostanú skutočného 
Boha a skutočné Kráľovstvo a skutočný Život. Boh dopraje každému 
jeho slobodu a v nej aj neplnenie jeho túžob – nech už sú 
akékoľvek. To je sloboda človeka. „Řecké eudokia je ekvivalent 
hebrejského slova rácón, které obsahuje myšlenku Boží milostivé 
vůle, která vše vede a řídí.“ 

• môj Otec mi odovzdal všetko – Ježiš má plnú moc a Jemu Otec 
zveril všetkých ľudí, aby v tejto moci Ducha ponúkol samého Ducha 
– a s Ním Boží život – každému, kto po tom túži a odváži sa byť pred 
Bohom maličký a nechať sa Bohom poučiť… 

• Nik nepozná Syna – ako Boha. Boha nemožno vidieť očami – iba 
človeka, ktorým sa stal (Ježiš), alebo Jeho prejavy (oblačný stĺp na 
púšti, svetlo na Hore premenenia,…). Iba Syn naozaj pozná a vidí 
Otca ako Boha a podobne iba Otec skutočne a do hĺbky pozná Syna 
ako Boha! „Slova „Otec" a „Syn" jsou zde použita absolutně: „ten 
Otec" a „ten Syn" (viz Mt 24,35; 28,19). Není to prostě podobenství o 
vzájemném poznání mezi otcem a synem.“  
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• komu to Syn bude chcieť zjaviť – Je len na Ježišovi, komu naozaj 
odhalí Otca: nie slovami, ale v sláve a moci, v dare Ducha Svätého, 
jediným možným spôsobom, ktorým je skúsenosť Otca.  

A komu Ježiš túto obrovskú skúsenosť ponúka? 

• všetci – Ponúka je úplne všetkým! Každému. Ako hovorí On sám: 
„Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem” (Jn 6,37 SSV).  

• namáhate – gr. hoi kopióntes, v klasickej gréčtine upracovaní, 
zrobení, uťahaní, v biblickej gréčtine ťažko pracujúci.  

• preťažení – gr. pefortismenoi, naložený nákladom, bremenom.  

• ja vás posilním – gr. anapausó, odpočinok, možnosť nič nerobiť a 
tak si odpočinúť a nabrať znova síl. Posilnenie je teda výsledkom 
odpočinku, toho, že niekto z nás to ťažké bremeno (aspoň na čas) 
sňal a doprial nám zanechať (znova aspoň na čas) našu drinu.  

1. možnosť: ZÁKON ako ťažké a vyčerpávajúce bremeno – „jarmo, 
ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my” (Sk 15,10 SSV) a 
EVANJELIUM ako „Duch a život“ (Jn 6,63 SSV) 

2. možnosť: Vyčerpávajúce HĽADANIE a dopátravanie sa po Bohu, 
bez Božej pomoci neplodné a márne, konečne V KRISTOVI náhle 
zavŕšené a prinášajúce ovocie Života a Radosti v Bohu. 
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• Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa – „Tento obraz 
odkazuje na jho, kterým je spoutáno zvíře, aby pracovalo; jho 
zajišťuje kázeň a směr. V judaismu byl obraz jha používán v 
souvislosti s moudrostí a Tórou. V Sir 51,26 zve mudrc budoucí 
studenty: „Svou šíji vložte pode jho a vaše duše ať si osvojí vzdělání." 
V Mt 11,29 je tento obraz přímo spojen s Ježíšem.“ 

Sloboda neznamená robiť si, čo chcem… 

Ak by si napríklad konštruktéri a dizajnéri lietadla robili čo chcú, ich 
výtvor by na 99,9% nikdy nevzlietol… ostal by uväznený (neslobodný) na 
zemi. 

Sloboda znamená poznať realitu a využiť ju k svojmu oslobodeniu 
a rastu. 

Preto dizajnéri a konštruktéri lietadla úzkostlivo dbajú na všetky 
fyzikálne princípy a zákony – a výsledkom je, že ich výtvor naozaj 
slobodne lieta po oblohe! 

„Ježišovo jarmo“ vyjadruje práve túto realitu, ktorú, ak ju prijmeme 
a využijeme a stotožníme sa s ňou, nás vynesie do výšin. Preto je 
„ľahká“ a „príjemná“! 

Naopak, konať proti nej znamená podstúpiť drinu a bolesť…: „Ťažko 
ti proti ostňu sa vzpierať.“ (Sk 26,14 SSV) 
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Syn a ten, komu to Syn 
bude chcieť zjaviť.  28 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste 
preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na 
seba moje jarmo a učte 
sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a 
nájdete odpočinok pre 
svoju dušu.  30 Moje 
jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké." 

• tichý – (gr. prays) – jemný, mierny, láskavý,… 

• pokorný – (gr. tapeinos) – doslovne niečo, čo sa nedvíha nad 
úroveň zeme, prenesene potom ponížený, ale aj milý, ústretový,… 
všetko sa odvíjajúce od nízkeho statusu v rámci sveta: „Tyto dva 
výrazy prays a tapeinos jsou prakticky významově zaměnitelné.“ 

• srdcom – teda nielen navonok, ale v samej podstate svojho bytia. 
Nehrá to len tak navonok, alebo len na čas, On taký naplno JE! 

A TO JE TEN ŠOK: Boh je tichý, jemný, mierny a láskavý – „Pokora pro 
Řeky ani pro nás není ctnost: je to nutná podmínka pro život otroka. Ale 
v Bibli je to základní Boží vlastnost: láska je pokorná“ (Silváno Fausti), 
porov.: „Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, 
ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre 
zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení.  12 Po zemetrasení oheň, ale 
Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum.  13 Keď to Eliáš počul, 
zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne.“ (1 Krľ 
19,11-13 SSV) – až natoľko, že podľa meradiel sveta, ktorý uctieva silu a 
násilie a lúpenie a vraždenie a ľuďom, ktorí to robia vo veľkom, dáva 
prívlastok „Veľký“ – Alexander Veľký, napríklad – sa javí ako malý, 
ponížený, pokorený, zadupaný do zeme…! Kto to dokáže prijať? Zmeniť 
svoje predstavy o Bohu a prijať Jeho verziu Veľkosti a Sily, spočívajúcich 
vo svätosti, láske, tvorení, milosrdenstve, odpustení? 



Radosť tým, ktorí uverili tomu, čo videli 

25 V tom čase Ježiš 
povedal: "Zvelebujem ťa, 
Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred 
múdrymi a rozumnými a 
zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak 
páčilo.  27 Môj Otec mi 
odovzdal všetko. A nik 
nepozná Syna, iba Otec, 
ani Otca nepozná nik, iba 
Syn a ten, komu to Syn 
bude chcieť zjaviť.  28 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste 
preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na 
seba moje jarmo a učte 
sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a 
nájdete odpočinok pre 
svoju dušu.  30 Moje 
jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké." 

• nájdete odpočinok pre svoju dušu – gr. anapaysis, ukončenie niečoho, 
alebo odpočinok od niečoho. Tu by sa priam núkal význam „spočinutie“ v 
zmysle onoho „Pokoja“, zavŕšenia, kedy v Kristovi je konečne náš smäd 
uhasený a naše hľadanie ukončené: „Ja som chlieb života. Kto prichádza 
ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ 
(Jn 6,35 SSV).  

• pre svoju dušu – čiže pre celú našu bytosť, pre všetko, čím sme a čo 
žijeme, slovo duša označuje oboje: človeka i jeho život. 

• moje jarmo – v zmysle predchádzajúceho označuje Ježišovo učenie a 
teda aj jeho uskutočnenie, myslenie, život i konanie podľa Ježiša a Jeho 
príkladu, čiže podľa Boha. 

• príjemné – gr. chrestos, niečo, čo je dobré (morálne aj hodnotou), 
dobre padne, je užitočné, uskutočniteľné, zvládnuteľné, ľahké, 
príjemné. Taký je život s Kristom a podľa Krista, ak ho žijeme srdcom, 
čiže nielen navonok sa namáhavo a neveľmi úspešne  usilujeme „konať 
ako kresťania“, ale skutočne nimi sme, s Kristovými postojmi, zmýšľaním, 
názormi, túžbami… životom a konaním… a aj radosťou! 

• bremeno ľahké – gr. elafros, ľahké čo do váhy a na nesenie. Evanjelium 
od nás nežiada nejaké nadľudské a neprirodzené veci – naopak, pozýva 
k tomu najprirodzenejšiemu: Byť tým, čím sme, obrazmi Boha, byť ako 
Boh! 



Radosť tým, ktorí uverili tomu, čo videli 

25 V tom čase Ježiš 
povedal: "Zvelebujem ťa, 
Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred 
múdrymi a rozumnými a 
zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak 
páčilo.  27 Môj Otec mi 
odovzdal všetko. A nik 
nepozná Syna, iba Otec, 
ani Otca nepozná nik, iba 
Syn a ten, komu to Syn 
bude chcieť zjaviť.  28 
Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste 
preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na 
seba moje jarmo a učte 
sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom; a 
nájdete odpočinok pre 
svoju dušu.  30 Moje 
jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké." 

• nájdete odpočinok pre svoju dušu – gr. anapaysis, ukončenie niečoho, 
alebo odpočinok od niečoho. Tu by sa priam núkal význam „spočinutie“ v 
zmysle onoho „Pokoja“, zavŕšenia, kedy v Kristovi je konečne náš smäd 
uhasený a naše hľadanie ukončené: „Ja som chlieb života. Kto prichádza 
ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ 
(Jn 6,35 SSV).  

• pre svoju dušu – čiže pre celú našu bytosť, pre všetko, čím sme a čo 
žijeme, slovo duša označuje oboje: človeka i jeho život. 

• moje jarmo – v zmysle predchádzajúceho označuje Ježišovo učenie a 
teda aj jeho uskutočnenie, myslenie, život i konanie podľa Ježiša a Jeho 
príkladu, čiže podľa Boha. 

• príjemné – gr. chrestos, niečo, čo je dobré (morálne aj hodnotou), 
dobre padne, je užitočné, uskutočniteľné, zvládnuteľné, ľahké, 
príjemné. Taký je život s Kristom a podľa Krista, ak ho žijeme srdcom, 
čiže nielen navonok sa namáhavo a neveľmi úspešne  usilujeme „konať 
ako kresťania“, ale skutočne nimi sme, s Kristovými postojmi, zmýšľaním, 
názormi, túžbami… životom a konaním… a aj radosťou! 

• bremeno ľahké – gr. elafros, ľahké čo do váhy a na nesenie. Evanjelium 
od nás nežiada nejaké nadľudské a neprirodzené veci – naopak, pozýva 
k tomu najprirodzenejšiemu: Byť tým, čím sme, obrazmi Boha, byť ako 
Boh! 

… čím sa završuje dnešná téma a jej otázky: Prečo je Ján vo väzení? 
Prečo na tróne sedí Herodes? Prečo v krajine vládne Rím? Prečo je 

Ježiš nemajetným rabínom? 
Ježiš ukazuje Boha ako úplne odlišného, až tak, že podľa meradiel 

sveta sa javí akoby malý, ponížený, otrocký. Božie Kráľovstvo 
vykresľuje Ježiš ako realitu, ktorá presahuje zem a svet a jeho 

zápasy, je úplne v inej rovine bytia i „životnej filozofie“. 
 

Sú ľudia, ktorí hľadajú, nájdu ho, spoznajú jeho krásu a príjmu ho – 
a sú zbožštení s Bohom. 

A sú ľudia, ktorí ho odmietajú – alebo úplne zanechajú 
kresťanstvo, alebo si niečo z neho formálne ponechajú, ako je 

modlitba a chodenie do kostola, ale Ježiša nenasledujú – a 
namiesto toho sa zapájajú do života sveta, do jeho zápasov, túžia 

po jeho „odmenách“ a tak sa namiesto k Bohu hlásia ku svetu.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



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

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.  2 Ján bol v žalári. 
Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov  3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 
čakať iného?"  4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:  5 Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.  6 A blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu 
zmietanú vetrom?  8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, 
bývajú v kráľovských domoch.  9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  10 Lebo to o 
ňom je napísané: “Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.”  11 Veru, 
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 
kráľovstve menší, je väčší ako on.  12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho 
zmocňujú.  13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.  14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má 
prísť.  15 Kto má uši, nech počúva!  16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na svojich druhov:  17 “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.”  18 
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.”  19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, 
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."  20 Potom začal robiť výčitky 
mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:  21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.  22 
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.  23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až 
do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento 
deň.  24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."  25 V tom čase Ježiš povedal: 
"Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, 
iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete 
odpočinok pre svoju dušu.  30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."   (Mt 11,1-30SSV) 



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

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.  2 Ján bol v žalári. 
Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov  3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 
čakať iného?"  4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:  5 Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.  6 A blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu 
zmietanú vetrom?  8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, 
bývajú v kráľovských domoch.  9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  10 Lebo to o 
ňom je napísané: “Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.”  11 Veru, 
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 
kráľovstve menší, je väčší ako on.  12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho 
zmocňujú.  13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.  14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má 
prísť.  15 Kto má uši, nech počúva!  16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na svojich druhov:  17 “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.”  18 
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.”  19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, 
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."  20 Potom začal robiť výčitky 
mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:  21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.  22 
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.  23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až 
do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento 
deň.  24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."  25 V tom čase Ježiš povedal: 
"Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, 
iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete 
odpočinok pre svoju dušu.  30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."   (Mt 11,1-30SSV) 



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

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.  2 Ján bol v žalári. 
Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov  3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 
čakať iného?"  4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:  5 Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.  6 A blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu 
zmietanú vetrom?  8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, 
bývajú v kráľovských domoch.  9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  10 Lebo to o 
ňom je napísané: “Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.”  11 Veru, 
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 
kráľovstve menší, je väčší ako on.  12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho 
zmocňujú.  13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.  14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má 
prísť.  15 Kto má uši, nech počúva!  16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na svojich druhov:  17 “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.”  18 
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.”  19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, 
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."  20 Potom začal robiť výčitky 
mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:  21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.  22 
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.  23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až 
do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento 
deň.  24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."  25 V tom čase Ježiš povedal: 
"Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, 
iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete 
odpočinok pre svoju dušu.  30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."   (Mt 11,1-30SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.  2 Ján bol v žalári. 
Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov  3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 
čakať iného?"  4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:  5 Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.  6 A blahoslavený je, kto sa na 
mne nepohorší."  7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu 
zmietanú vetrom?  8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, 
bývajú v kráľovských domoch.  9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!  10 Lebo to o 
ňom je napísané: “Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.”  11 Veru, 
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 
kráľovstve menší, je väčší ako on.  12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho 
zmocňujú.  13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.  14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má 
prísť.  15 Kto má uši, nech počúva!  16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na 
námestí a pokrikujú na svojich druhov:  17 “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.”  18 
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.”  19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, 
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."  20 Potom začal robiť výčitky 
mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:  21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa 
v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.  22 
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.  23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až 
do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento 
deň.  24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."  25 V tom čase Ježiš povedal: 
"Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  26 
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, 
iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním.  29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete 
odpočinok pre svoju dušu.  30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."   (Mt 11,1-30SSV) 



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? 
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