
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

7. časť 

Krst a pokušenieKrst a pokušenieKrst a pokušenieKrst a pokušenie    

13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: 

"Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"  15 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa 

patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a 

prichádzal nad neho.  17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." 4:1 
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, 

napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov 

stanú chleby."  4 On odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z 

Božích úst.”"  5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a vravel mu: "Ak si 
Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si 

neuderil nohu o kameň.”"  7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.”"  8 A 

zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9 a vravel mu: "Toto 

všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."  10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je 

napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”"  11 Tu ho diabol opustil a prišli 

anjeli a posluhovali mu.  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.  

 (Mt 3,13-4,25 SSV) 



KRSTKRSTKRSTKRST    

13
 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14

 Ale Ján mu odporoval a hovoril: 

"Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"  15
 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo 

sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16
 Keď bol Ježiš pokrstený, 

hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a 

prichádzal nad neho.  17
 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." 

Poznámky kPoznámky kPoznámky kPoznámky k    textutextutextutextu1111::::    

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom: „Ježíš »prichází" k Jordánu: potká ho tu 
jen ten, kdo přijal Křtitelovu výzvu a nechá se pokřtít spolu s vyznáním svých hříchů (v. 
6).“ (SF) – bez „prípravného obdobia“ zákona a prikázaní (a teda túžby žiť spravodlivý 
život) nie je ani možné, ale ani nemá zmysel stretať Ježiša, ktorý je prameňom 
spravodlivosti (načo, ak po nej netúžime, že? A ak po nej túžime, začneme a nebudeme 
čakať na „zjavenie Ježiša“, naopak, nájdeme ho uprostred nášho úsilia a rozhodnutia!) 

Ján mu odporoval: „Tyto rozpaky mohou vyplývat z opravdové nadřazenosti Ježíše a 
jeho křtu nad Janem (viz Mt 3,11), či z charakteru Janova křtu „k pokání" (viz Mt 3,11). 
Janovo vysvětlení v Mt 3,14 je dvojznačné, a tudíž není tento text jednoznačným 
prohlášením o Ježíšově bezhříšnosti.“ 

• „Křest je základní volba, která Ježíše po celý jeho život povede vpřed. On je Syn, 
který zná Otcovu lásku k jeho dětem a stává se jejich bratrem: zařazuje se mezi 
hříšníky, ponořuje se do jejich skutečnosti v solidaritě s nimi z lásky větší než 
smrt. Pro Syna je nutné, aby se stal bratrem.“ (SF) 

• „Jan se mýlí. My nepotřebujeme být pokřtěni od Ježíše, ale do Ježíše, který se 
nechá pokřtít spolu s námi - on nekřtil, upřesňuje Jan (Jan 4,2)!“ (SF) 

Len to nechaj…: „Nie je ľahké rozlúštiť zmysel tejto tajomne znejúcej odpovede. V 
každom prípade však za slovíčkom arti – nateraz – stojí istá výhrada: v určitej dočasnej 
situácii platí určitý spôsob konania. Pre význam Ježišovej odpovede je dôležité, aký 
zmysel prisúdime slovu „spravodlivosť“: má sa splniť všetko, čo je „spravodlivé“ 
(„všetka spravodlivosť“). … Z perspektívy kríža a zmŕtvychvstania je to, čo sa tu 
odohralo, pre kresťanov zrejmé: Ježiš si naložil na svoje plecia bremeno viny celého 
ľudstva a zniesol ho do Jordána. Svoje účinkovanie začína tým, že vstupuje na miesto 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 



hriešnikov. Takto sa vysvetľuje aj to, prečo je v Ježišových rečiach slovo „krst“ 
označením jeho vlastnej smrti (porov. Mk 10, 38; Lk 12, 50).Iba z tejto perspektívy 
môžeme porozumieť aj kresťanskému krstu. Anticipácia smrti na kríži, ktorá sa 
odohrala pri Ježišovom krste, a anticipácia zmŕtvychvstania,ktoré ohlásil hlas z neba, 
sa tu stávajú skutočnosťou. Jánov krst vody tak dosahuje svoje naplnenie v Ježišovom 
krste života a smrti. Nasledovať pozvanie ku krstu teda znamená vstúpiť na miesto 
Ježišovho krstu a v jeho stotožnení sa s nami prijať naše stotožnenie sa s Ním.“ 
(Benedikt XVI.) 

aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé: „Pravděpodobně odkazuje na způsob života, 
který se sluší na toho, koho Jan pokřtil („nesoucí dobré ovoce"). I když Ježíš ví o 
nadřazenosti svého křtu, zavazuje se jednat v souladu s Janovým křtem“ 

• „v řeckém textu doslova stojí: aby se naplnila všechna spravedlnost (pozn. 
překl.)“ (SF) 

 

Potom mu už neodporoval: „Ten, který tě stvořil bez tebe, nemůže tě spasit bez tebe 
(sv. Augustin). Je nutné, abys svolil. On je totiž svoboda a nemůže nerespektovat tvoji 
svobodu, která tě jemu připodobňuje.“ (SF) 

Vystúpil ihneď z vody: Ježiš sa dáva započítať medzi hriešnikov a tak vstupuje do 
„vôd hriechu“, ale nie je Jeho poslaním, ani zámerom zotrvať v stave hriešnikov! 
Naopak, hneď z vody vystupuje k novému životu – aby mohol za sebou „tiahnuť“ tých, 
ktorí Ho nasledujú. 

Vtom sa mu otvorilo nebo2: „Otevřená nebesa znamenají novou možnost komunikace 
mezi Bohem a lidstvem (viz Ef 1,1; 2 Mak 3,24nn; 2 Bar 22; Jan 1,51; Sk 7,55- 56; 
10,11; Zj 11,19; 19,11-21). Většina řeckých rukopisů zde čte: „otevřela se mu nebesa". 
27. vyd. Nestle-Aland má slůvko „mu" v hlavním textu, ale v hranatých závorkách. 
[Pozn. překl.]“ 

• „Jeho ponoření se do vod naší smrti je pro něho závazný proces, nezbytný k 
tomu, aby se zjevil jako Syn.“ (SF) – Poslaním Syna bolo „byť započítaný medzi 
hriešnikov“. V okamihu, keď to Ježiš (záväzne!) robí, sa nielen pôvodom, ale aj 
svojim rozhodnutím stáva opravdivým Synom! 

                                           
2 „Další „výkladové vidění" je připojeno k Jakubovu snu v Gn 28,12. Targum Neofiti (a Ps.-Jonatan) přidává k biblické 
zprávě následující slova: „Hle, andělé, kteří ho doprovázeli od domu jeho otce, vystoupili, aby přinesli dobrou zprávu 
andělům na výsostech se slovy: 'Pojďte a vizte spravedlivého muže, jehož obraz j e vyryt v trůnu slávy a kterého jste toužili 
spatřit.' A hle, andělé od Pána vystupovali a sestupovali a pozorovali ho."“ (SP o palestínskych targúmoch) 



Holubica: „Představu otevřené komunikace mezi Bohem a lidstvem dále rozvíjí 
sestoupení Ducha svatého na Ježíše. Toto sestupování je popsáno slovy „jako 
holubice", která mohou evokovat starozákonní zprávu o stvoření („Duch Boží se 
pohyboval nad vodami" [Gn 1,2]).“ 

Hlas z Neba: „Toto spojení může odrážet či být dáváno do spojitosti s rabínským 
pojmem bat-qól („dcera hlasu", tj. ozvěna slova vyřčeného v nebi), dalším obrazem pro 
zahájení komunikace mezi Bohem a lidstvem.“ 

Toto je môj syn: „Tři obrazy znázorňující otevřenou komunikaci - otevřená nebesa, 
Duch sestupující jako holubice, hlas z nebe - připravují na odhalení totožnosti Božího 
Syna, která je na rozdíl od Mk 1,11 a Lk 3,22 („Ty jsi...") učiněna ve 3. osobě („Toto 
je..."). Nebeský hlas spojuje vyjádření, která pocházejí ze Starého zákona:  

• „ můj Syn" (Žl 2,7 = davidovský král je přijat za syna Božího),  
• „ milovaný" (Gn 22,2 = Izák)3 a  
• „v němž mám zalíbení" (Iz 42,1; 44, 2 = Boží služebník).  

Na počátku Ježíšova veřejného působení je určena jeho totožnost na základě 
biblických postav, které poskytují typy pro jeho osobu a jednání.“ 

• „Křest je Ježíšovo „povolání": zde přijímá od Otce jméno Syn. Ale je to také jeho 
„poslání": jeho bytí Syna ho přivádí k tomu, že se stává bratrem.“ (SF) 

• „Ježíš je král, ideální člověk a ideál každého člověka, protože je jako Bůh: láska, 
která se dává do služby všech. … Otec potvrzuje Ježíšovo rozhodnutí slovy: 
„Skvělé! Jsi můj syn, stejný jako já: dělej to, co se mi líbí." Také Adam chtěl být 
stejný jako Bůh; jenom nevěděl, co se Bohu líbí.“ (SF) 

ZAČIATOČNÁ „DEFINÍCIA“ JEŽIŠA 

„Ve všech třech případech (Izák, Jakub, Ježíš) jc hlavní postava na počátku svého 
veřejného působení či je dospělá. Komunikace mezi nebem a zemí je zahájena: anděly v 
Targumech a rozličnými prostředky (otevírání nebes, ; sestoupení Ducha jako holubice, 
hlas) v Mt 3,13-17. Hlas z nebe ukazuje na hrdinu (hlavní postavu) a ohlašuje cosi o 
jeho identitě: „dv ě mimořádné (= spravedlivé) osoby, které jsou v mém světě" 
(Abrahám a Izák); „spravedlivý muž, jehož obraz je vryt v trůnu slávy" (Jakub); a „můj 

                                           
3 „Literární forma „výkladového vidění" se objevuje v Targumech ke Gn 22,10 a 28,12 (viz Lentzen-Deis, Die Taufe Jesu). 
K biblickému vyprávění o Abrahámově ochotě obětovat Izáka Targum Neofiti (a Ps.-Jonatan) v Gn 22,10 přidává 
myšlenku, že Izák ochotně přijal tento záměr, že dokonce žádal, aby byl ještě pevněji svázán. Text pokračuje „výkladovým 
viděním": „Abrahámovy oči sledovaly Izákovy oči, a oči Izákovy si prohlížely anděly na výsostech. Abrahám je neviděl. V 
tu hodinu zazněl z nebes hlas a řekl: 'Pojď, hle, dvě mimořádné (= spravedlivé) osoby, které jsou v mém světě; jedna z nich 
obětuje a druhá j e obětována; ta, která obětuje, j e pevně rozhodnuta, a ta, j e ž j e obětována, nastavuje svou šíji.'"“ (SP) 



syn, milovaný, v němž mám zalíbení" (Ježíš). Důvěrná znalost židovských „výkladových 
vidění" pomáhá čtenáři poznat, kde je hlavní těžiště textu. Tím, že jsem nazval tuto 
epizodu „Ježíš se dává poznat", snažil jsem se být věren zaměření této biblické zprávy - 
zjevení Ježíšovy identity na samém počátku jeho veřejného působení.“ 

< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >    

• Aký je alegorický význam textu (čo hovorí o Bohu, o nás, o svete, o dejinách 
spásy, Božom konaní)? 

• Aký je anagogický význam textu? Akú víziu, aký cieľ odhaľuje? kam volá, 
k čomu pozýva? 

• Aký je morálny význam textu? Čo treba robiť? Ako žiť? Ako konať? 

1. dejstvo: Keď Syn volí byť synom!1. dejstvo: Keď Syn volí byť synom!1. dejstvo: Keď Syn volí byť synom!1. dejstvo: Keď Syn volí byť synom!    

• Byť synom nie je len otázka pôvodu, ale aj otázka voľby, ako Ježiš vysvetľuje 
v podobenstve o márnotratnom synovi: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. 
Už nie som hoden volať sa tvojím synom. (Luk 15:21 SSV)“ 

• Ako človek sa navyše Ježiš stal vo všetkom podobným nám, ľuďom, ako 
hovorí Písmo: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s 
Bohom,  7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný 
ľuďom  (Phi 2:6-7 SSV)“ 

• A tak Ježiš ako od večnosti Syn čo do pôvodu i ako od narodenia človek 
podobný nám vo všetkom, volí byť synom. A ako?  

o  Presne tak, ako to vysvetlil už dávno svojej matke a Jozefovi: „Nevedeli 
ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca? (Luk 2:49 SSV)“ – porov. 
vyššie komentár Benedikta XVI.  

o  Preto teraz prichádza k Jánovi, aby prijal na seba v krste záväzok byť 
synom a konať tak, ako správny syn, Otcovo dielo. Necháva sa 
„započítať medzi hriešnikov“ (porov. Lk 22,37), aby vzal na seba ich 
hriech a napravil, čo oni pokazili… 

• A v okamihu, keď to urobí, akoby aj Otec „rozpoznal“ svojho Syna, ktorý je 
už nielen Synom podľa pôvodu, ale aj synom podľa voľby – a potvrdzuje to: 
„Áno, áno, už ho vidím! Áno, toto je naozaj môj syn, môj milovaný, v ktorom 
mám zaľúbenie, pretože je to dokonalý syn po všetkých stránkach!“ 

Preto môže Ježiš povedať, že je cestou synovstva aj pre nás (porov. Jn 14,6): 

• Nie sme Synovia čo do pôvodu, sme len stvorení ľudia,… 



• … ale voľbou byť synmi – ktorá je odpoveďou na voľbu Boha byť našim 
adoptívnym Otcom – sa nimi stať opravdu môžeme! 

PúšťPúšťPúšťPúšť    

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, 

napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov 

stanú chleby."  4 On odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z 

Božích úst.”"  5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a vravel mu: "Ak si 

Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si 

neuderil nohu o kameň.”"  7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.”"  8 
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9

 a vravel mu: 

"Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."  10
 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, 

lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”"  11
 Tu ho diabol opustil 

a prišli anjeli a posluhovali mu.   

Duch vyviedol: Naznačuje, že táto udalosť je pre Ježišovo synovstvo, ktoré si práve 
vyvolil, kľúčovo dôležitá! 

Na púšť: „důležitější než přesné geografické umístění je biblický motiv pouště jako 
místa, kde byl Izrael zkoušen (viz Dt 8,2).“ – Ježiš sa teda (ako počiatok nového ľudstva, 
nového Izraela) vracia na začiatok, tam, kde to všetko začalo, na púšť, aby tam 
podstúpil tú istú skúšku, ktorú podstúpil (a v ktorej neveľmi uspel) národ Izraela. 

• „S nepřítelem se setkáme tváří v tvář na poušti, o samotě, když se mu postavíme 
na odpor. Dokud jsme s druhými lidmi, můžeme si stále myslet, že peklem je můj 
bližní. Až když jsme sami, vidíme, že nepřítel je v nás.“ (SF) 

pokúšal (skúšal): „Ve Starém zákoně se „zkoušení" vztahuje k procesu, v němž je 
smluvní partner podroben zkoumání, aby se prověřila jeho věrnost v dodržování 
smlouvy.“ 

Diabol: „Ďábel (v. 1.5.8.11) v řečtině znamená „oddělovač": on je ten, který nás oddělí 
od Boha a pak nás nechá samotné.“ (SF) 

Podstata skúšky je v tom, že Ježiš je „vydaný napospas“ Diablovi a jeho pokušeniu… – 
bez toho, aby sa dočkal nejakej „nadprirodzenej pomoci“, tá príde až po víťazstve („… 
prišli anjeli…“). Inak by to totiž nebola skúška Ježišovej vernosti, ale masívnosti Božej 



pomoci!!! „ Duch zkoušce nebrání, naopak ji vyvolává: „Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, 
připrav se na pokušení" (Sir 2,1).“ (SF) 

A ešte viac: v podstate samou podstatou skúšky je vytvoriť priestor pre Ježišovo 
rozhodnutie byť verným. Ako v Tolkienovom Pánovi Prsteňov hovorí Elrond 
Gimlimu: „Ať ten, kdo neviděl padat noc, ještě neslibuje kráčet tmou.“ Až keď „padne 
noc“, môžeme sa skutočne rozhodnúť „kráčať tmou“. Skôr je to len želanie, ale nie 
rozhodnutie. Presne toto sa deje u Ježiša na púšti – a, ako uvidíme, je to veľmi dôležitá 
vec pre Neho ako Syna, ktorý práve aj ako človek volil byť synom! 

• „Pokušení se také nazývají paideia, vychovávání: je to zacvičování do života 
syna, očišťování víry (Jak l,2n; 1 Petr 1,6), „důkaz", že jsme synové, a ne 
bastardi (Žid 12,8). A proto soužení, namísto aby nás ubíjela, nám přinášejí 
radost (srov. 5,11; Sk 5,41;“ (SF) 

Štyridsať dní: „Číslovka „čtyřicet" se může vztahovat ke čtyřiceti rokům v pustině, 
během nichž byl Izrael zkoušen (viz Dt 8,2), i když spíše odkazuje na čtyřicet dní půstu 
Mojžíšova (viz Dt 9,18) a Eliášova (viz 1 Král 19,8).“ … a štyridsať nocí: „Také o 
ramadánu se lidé postí čtyřicet dní; ale v noci jedí.“ ☺ (SF) 

Ak si Boží Syn…: „Je důležité si všimnout, že pokušení se představují jako nabídky 
vedoucí k lepšímu dosažení cíle: mají ukázat, že Ježíš je „Boží Syn". Zlo má vždy za cíl 
nějaké dobro: ale prostředky musejí mít vždy stejnou povahu jako cíl, jinak ho rozbijí. 
… Pokušení mají vždycky zdání dobra: „Jsi-li Syn Boží!" To právě Ježíš přišel dokázat. 
Nejhorší zlo se páchá ve snaze o ty nejlepší cíle. Proto Boží přátelé škodí jeho 
království víc než kdekterý nepřítel! Tomu, kdo má dobrou vůli, jí nepřítel ještě přidá, 
sebere mu však evangelní inteligenci, aby tak nadělal mnoho škody. A tomu, kdo dobře 
rozlišuje, nepřítel vnukne nedůvěru, aby sám neudělal pokud možno nic a ještě 
naočkoval stejný jed do druhých. Inteligentní věřící upadají do druhého pokušení, 
zatímco ti ochotní do prvního.“ (SF) 

Chlieb… – pokušenie MAJETKU a VLASTNENIA a TELESNEJ POHODY a 
ISTOTY. Povedané modernou terminológiou: Diabol hrá na Ježišove „hygienické 
potreby“ (porov. Herzberg), resp. fyziologické potreby a potreby istoty (porov. 
Maslow), na čo Ježiš odpovedá tým, že dáva absolútnu prioritu na „transcendentno“ 
(porov. Maslow, Herzberg, Frankl,…) 

• „Člověk má život, ale není životem. Otázka, jak si ho zachovat, jak ho zachránit 
pred ustavičnou hrozbou smrti, je hybnou pákou všeho jeho myšlení a konání. 
Jeho prvotní omyl spočíval v tom, že chtěl život vlastnit, místo aby ho přijal jako 
dar. Člověk je vztah k věcem, lidem a Bohu, což mu v tomto pořadí zajišťuje život 
živočišný, lidský a duchovní. A to jsou také oblasti pokušení, s možností zvítězit 



nebo padnout podle toho, zda v nich člověk žije s Duchem Syna, který všechno 
přijímá a dává jako dar, nebo s duchem starého Adama, který chce všechno 
uchvátit.“ (SF) 

• „To je pokušení ekonomického mesiášství: uspokojit první potřebu každého 
živočicha, považovat chleba za absolutní hodnotu a podřídit jí zbytek. To děláme, 
když si za organizační princip osobního a společenského života zvolíme 
ekonomiku. V této perspektivě je spásou mé zdraví a všechno, co ho může zaručit. 
Mé tělo je mým bohem a všechno ostatní je jeho funkcí.“ (SF) 

Vrhni sa…! – pokušenie SLÁVY – posúvame sa tu k vyššej potrebe dôležitosti (porov. 
Maslow).  

• Sväté mesto – „Město bylo považováno za „svaté", a to kvůli chrámu, o němž se 
věřilo, že v něm zvláštním způsobem přebývá Bůh.“ 

• Vrchol  – dosl. „krídelko“ Chrámu. „Vrcholek chrámu, vlastně 'křidélko' 
(pterygion), je podle některých nástavec nad chrámovou budovou, pro svůj tvar 
takto pojmenovaný (10-15m vysoko nad zemí), podle jiných je to neurčité 
označení některé věžičky či hrotu cimbuří, při rozloze chrámu blíže 
neidentifikovatelné.“ (M. Hájek, Evangelium podle Matouše. Část I.: Výklad 
kapitol 1-9, str. 58) 

• Je tiež napísané…: „Nemůže se oddělit jedno hledisko Slova od druhého: to je 
„hereze", v níž si vybírám to, co by Bůh měl udělat v můj prospěch, a přitom 
zapomínám, že víra je něco jiného: ona především znamená poslouchat a milovat 
Boha jako takového, a ne proto, co mi dává.“ (SF) – práve toto pokušenie zrodilo 
protestantizmus… ☺ � 

• Nebudeš pokúšať… – „Ježíšova odpověď pochází z Dt 6,16. Znění zkoušky se 
opět přidržuje Septuaginty; druhá polovina verše („jako jste ho pokoušeli v 
Masse") je vynechána, protože narážka na příhodu v Masse (viz Ex 17,1-7) tady 
patrně byla nadbytečná. Nicméně tato příhoda je modelem pro Izraelovo zkoušení 
Boha. Jméno onoho místa se odvozuje od hebrejského kořene n-s-h („zkoušet"). 
Ježíš odmítá jednat jako starověký Izrael.“ – čiže odmieta „testovať“ a 
„skúšať“ vernosť Boha. Tak, ako v prípade starovekého Izraela Boh dokázal 
svoju vernosť v Egypte viac, než jasne, platí to pre každú generáciu. Boh sa 
preukázal dostatočne jasne, o Jeho vernosti niet pochybností. Snaha znova 
a znova si „overovať“ a „skúšať“ vernosť Boha je len zásterka pre postoj 
nedôvery a pochybností, ktorý ale u syna nemá miesto. 

o „To je ústřední pokušení: mesiášství, které odpovídá na náboženské 
aspirace a zaručuje „vlastnění" Boha viditelnými znameními („Gott mit 
uns"). Žízeň po nábožnu je dychtivost po jistotě, která vede k vyhledávání 
znamení Boží náklonnosti. Ale ta vede k modlářskému kultu Boha a k 
zvrácenosti víry: místo Dárce se tu hledají dary, předstírá se, že Bůh nás 



slyší; místo toho, abychom my poslouchali jeho, člověk chce, aby Bůh 
dělal, co se líbí nám, místo abychom my dělali to, co se líbí jemu.“ (SF) 

o  Ježiš odmieta „vlastniť“ a „dirigova ť“ Boha podľa seba, pretože, ako 
neskôr povie: „lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale 
vôľu toho, ktorý ma poslal. (Joh 6:38 SSV)“ 

o Ježiš tak znova odpovedá „transcendentne“ a zdôrazňuje pritom fakt 
vernosti.  

o Dokonca by sme to mohli vari chápať aj vo význame podobnom výroku sv. 
Terézie Avilskej: „Ježišu, aj keď budem v Pekle, aj tam Ťa budem chváliť!“ 
– a teda „Aj keby Boh verný nebol, ja verný ostanem!“ (porov. keď 
Daniel hovorí o tom, či ich Boh zachráni pred smrťou, alebo nie: „Ale i 
kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, 
kterou jsi postavil, se nepokloníme. (Dan 3:18 CEP)“ – synovstvo je niečo, 
čo ním je samo v sebe, bez ohľadu na okolie – porov.: „Budú bojovať proti 
Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ 
kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní. (Rev 17:14 SSV)“ 

� „Bůh se nedá pokoušet: nemusí nás vyslyšet - vždyť nás slyší 
odedávna! - ale my musíme naslouchat jemu. Jeho slovo nám je 
dáno k tomu, abychom my poslouchali jeho, a ne on nás.“ (SF) 

Krá ľovstvá sveta – posledné pokušenie MOCI a čiastočne egoistickej 
SEBAAKTUALIZÁCIE (porov. Maslow).  

• pokloníš sa mi: „Ďábel používá slovo, které bylo tak důležité v příběhu o mázích 
(Mt 2,2.8.11) a které se objeví ve zmínce o vzkříšeném Ježíši v Mt 28,17. Klanět 
se ďáblu rovná se pro Ježíše obrácení úloh, neboť ostatní by se měli poklonit 
Ježíši. Ale toto je ta údajná cena, kterou musí zaplatit, aby získal moc nad všemi 
královstvími: poklonit se Satanu.“ – človeka až mráz obchádza, keď si uvedomí, 
aká je cena za bohatstvo a moc – a že skutočne taká je a iná byť nemôže a bez nej 
je podobná „ambícia“ nemožná! 

o „Moc je dávána tomu, kdo se klaní satanovi a považuje ho za absolutní 
hodnotu. My bychom chtěli, aby Mesiáš byl božským garantem moci 
člověka nad člověkem. Ale Bůh nám nepotvrdí zlo, které pácháme. On nás 
z něj vysvobodí. Moc je skutečná modla, jediná alternativa k Bohu; je to 
bůh tohoto světa.“ (SF) 

Na doplnenie: „Autor Steve Siebold sa pokúsil na základe rozhovorov s milionármi zachytiť 
filozofiu myslenia tých, ktorí majú o život postarané. Podľa vyjadrení jedného z nich používajú 
bohatí ľudia na obohatenie peniaze iných ľudí. … ich poháňa chamtivosť a emócie! … 
Milionári vedia, že svet sa riadi strachom a chamtivosťou … Čo je však azda najkurióznejšie – 
bohatí ľudia nachádzajú v bohatstve kľud, je pre nich doslova oslobodením.“ (Aktuality.sk) 



• Odíď, satan…!: – Ježiš znova zdôrazňuje jednoznačnosť „transcendentného“ 
zamerania na svojho Otca a Boha. Nikdy nebude slúžiť ničomu a nikomu 
menšiemu, než „môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, … môjmu Bohu a vášmu Bohu 
(Joh 20:17 SSV)“ V tej chvíli akákoľvek diskusia jednoducho končí, ponuka 
Satana je natoľko absurdná, že už niet viac priestoru pre akúkoľvek diskusiu! 

o „Podobná slova užívá Ježíš v Mt 16,23 c ) , když Petr odmítá přijmout za 
pravdivou předpověď o utrpení v 16,21. Lukášovská paralela (4,8) tato 
slova neobsahuje, což ukazuje, že Matouš viděl mezi těmito dvěma 
příhodami určitou spojitost.“  

• Jedine Jemu… – Potvrdenie jasného Ježišovho stanoviska – citáciu SZ textu: 
„Hebrejský text Dt 6,13 čte: „Budeš se bát Pána, svého Boha, a jemu budeš 
sloužit." Většina septuagintních rukopisů odráží tentýž text. Lk 4,8 je shodný s Mt 
4,10, až na pořadí. Od Septuaginty se liší slovy: „klanět se" místo „bát se" a 
přídavku Jediného". Tyto rozdíly mohou odrážet odlišnou textovou tradici Dt 6,13 
či raně křesťanskou písařskou aktivitu.“  

o „Ježíš odpovídá slovy Dt 6,13 (srov. Ex 32,ln), y nichž se naráží na zlaté 
tele. Je tu skutečná alternativa: mezi tím, co je, a tím, co se jeví, ale není. 
Veliká, okouzlující a hrozivá modla - celá ze zlata, ale s hliněnýma nohama 
(srov. Dan 2,31-33) - je stržena „kaménkem" Boží slabosti.“ (SF) 

Anjeli:  „Ježíšovy odpovědi na tři zkoušky ukázaly, jakým Synem Božím je Ježíš. Na 
„zkoušejícího" už nic nezůstalo, a tudíž je vhodné, že anděl slouží Ježíši.“ – Ježiš sa 
osvedčil ako syn.  

• „Ano, jeho synovská poslušnost mu vrací božské postavení.“ (SF) 

Je to ale tiež akoby len predobraz toho, v čom sa táto udalosť ešte raz vráti 
v omnoho silnejšej podobe: už nielen HLAD, ale KRÍŽ a po ňom už nie len 
POSLUHUJÚCI ANJELI, ale ZMŔTVYCHVSTANIE. Toto bola „generálka“ – a aj 
Diabol samotný len „na čas od neho odišiel. (Luk 4:13 SSV)“, aby sa neskôr, 
v Getsemanoch, ešte raz vrátil a ešte raz to skúsil… 

< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >    

• Aký je alegorický význam textu (čo hovorí o Bohu, o nás, o svete, o dejinách 
spásy, Božom konaní)? 

• Aký je anagogický význam textu? Akú víziu, aký cieľ odhaľuje? kam volá, 
k čomu pozýva? 

• Aký je morálny význam textu? Čo treba robiť? Ako žiť? Ako konať? 



2. dejstvo:2. dejstvo:2. dejstvo:2. dejstvo:    Čo znamenáČo znamenáČo znamenáČo znamená    byť synom?byť synom?byť synom?byť synom?    

ČO JE NA TOM ZLÉ? 

Čo je zlé na tom, byť nasýtený, žiť v pohodlí? Nevyužil vari Eliáš Božiu moc, keď sa 
mu nechcelo brodiť cez Jordán, či hľadať most (2 Krľ 2,8)4? Nejedol vari Dávid 
posvätné obetované chleby v Chráme, keď bol hladný (Mt 12,4)5? Čo je zlé na tom, že 
by Ježiš využil svoju moc Syna a premenil pár kameňov na chleby? Alebo verejne 
ukázal svoju moc a získal tak slávu zástupov? Je sláva zlá? Ublížil by tým niekomu?  

Okrem tretieho pokušenia – čo je zlé na prvých dvoch? 

ODPOVEĎ JE ZASE V SYNOVSTVE: 

• Taký Jakub, napríklad, nie je synom Boha. Je človekom, ktorý ide svojou 
cestou, má svoje záujmy – a náhodou narazí na Boha. A preto môže urobiť takýto 
sľub: „Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi 
dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie  21 a ak sa šťastne vrátim do domu 
svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom  22 a tento kameň, ktorý som postavil 
ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky.  
(Gen 28:20-22 SSV)“ – v preklade: AK BOH pomôže mne a mojim zámerom, 
budem AJ JA ctiť tohto Boha a odovzdám Mu „výpalné“ v podobe 10% zo 
všetkého, čo mi pomôže nadobudnúť. A Boh prijíma túto ponuku, ktorá 
zodpovedá presne tomu, čomu zodpovedá: Bohu, ktorý si vyvolil človeka (a 
neskôr jeho potomstvo, národ), aby bol s ním a pomáhal mu v jeho záujmoch: 
„Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby 
vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť. 
(Deu 5:33 SSV)“ 

• Ale SYN – to je niečo iné: nielen čo do „odmeny“ – „A otrok neostáva v dome 
navždy; navždy ostáva syn. (Joh 8:35 SSV)“ – ale aj čo do požiadaviek! Pre syna 
nie je Boh pomocníkom a ochrancom, ale Otcom! A sám syn už nežije „na 
svojom“, ale „na Otcovom“: „všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. 
(Joh 17:10 SSV)“. Dokonale to vyjadruje v podobenstve o stratenom synovi Ježiš, 
keď vkladá do úst otca slová: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, 
je tvoje. (Luk 15:31 SSV)“ Byť synom znamená: 

                                           
4 Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. (2Ki 2:8 SSV) 
5 On im povedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol 
obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi? (Mat 12:3-4 SSV) 



o  BYŤ STÁLE S OTCOM – byť verný otcovi, stáť pri otcovi, nemať nič, 
čo by bolo nadradené otcovi.  

o  ODMENOU JE potom to, že všetko otcovo je aj synovo! 

Nároky na Ježiša ako na syna (za ktorého sa ako človek práve krstom pasoval a za 
ktorého Ho Boh prijal) sú teda úplne iné, než na „sluhu“ Boha, ktorý „uctieva“ Boha, 
aby mu „dobre bolo na Zemi“! 

Preto krajná skúška vernosti, v ktorej sa Boh ústami Diabla pýta: Je pre Teba Otec viac, 
než všetko ostatné na svete? Viac než jedlo, než sláva, než moc, než život? Ostaneš 
verný Otcovi až do krajnosti? 

TOTO JE CESTA AJ PRE VŠETKÝCH OSTATNÝCH SYNOV BOHA: 

Ježiš hovorí:  

• „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 
(Joh 14:6 SSV)“  

– a konkretizuje (u Matúša hneď dvakrát!):  

• „16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a 
jednoduchí ako holubice.  17 Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás 
bičovať vo svojich synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a 
kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte 
sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 
Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich 
o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, 
bude spasený.  (Mat 10:16-22 SSV)“  

• „9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú 
nenávidieť pre moje meno.  10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať 
a nenávidieť.  11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.  12 A 
pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.  13 Ale kto vytrvá do 
konca, bude spasený.  (Mat 24:9-13 SSV)“ 

 

 

 

 



KráľovstvoKráľovstvoKráľovstvoKráľovstvo    jednéhojednéhojednéhojedného    

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."  (Mat 4:12-17 SSV) 

„„P řiblížilo 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.“ (SF) – po tom, čo Ježiš 
odmietol Satanovo kráľovstvo, sám zvestuje nové, Otcovo Kráľovstvo! 

 „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.“ 

 

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).“ (SF) 

Kafarnaum : „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. Viz však Ježíšův nepříznivý soud nad Kafarnaem v Mt 
11,23.“ 

prorok Izaiáš: „„ Citát naplnění" pochází z Iz 8,23-9,1. 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.“ 



Priblížilo sa Nebeské kráľovstvo: „Ježíš nedělá morální kázání ani nepodává 
filozoficko- teologické výklady. Hlásá na veřejnosti a každému v soukromí říká tu 
skutečnost, která byla ode dávna očekávána: nastal Boží den a Jan Křtitel s ostatními 
proroky byl jeho jitřenkou (2 Petr 1,19).“ (SF) 

• „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.“ – dalo by sa povedať: 
ZAČÍNA SA Božie Kráľovstvo v tom zmysle a v tej podobe, v akej o Nebi 
hovorí YUCAT: „Nebo je tam, kde sa uskutočňuje Božia vôľa bez najmenšieho 
odporu.“ (YOUCAT 52) 

Kajajte sa (obráťte sa)!: „Obrátit se, zaměřit se ke světlu, otevřít oči, to je nyní jediná 
podmínka, aby člověk mohl vejít do dne, který už tu je. Je to proměna mysli a srdce, očí 
a života. „Strážce, kolik zbývá z noci?" ptáme se s úzkostí (Iz 21,11). Nyní už je čas, 
abychom se probrali ze spánku (srov. Řím 13,11).“ (SF) – to, čo Ježiš ohlasuje, je úplne 
nová situácia, pozvanie k synovstvu! bez ohľadu na to, kým a čím sme boli – 
zločincami, pohanmi, Židmi, zbožnými farizejmi, horlivými esénmi,… – NIKTO sme 
neboli synom Boha! Na prijatie tohto pozvania sa musíme obrátiť, hlboko, radikálne, 
v samom srdci všetci – a v tomto sme si zrazu všetci rovní a zrazu niet rozdielu medzi 
Nikodémom a Zachejom! 

< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >    

• Aký je alegorický význam textu (čo hovorí o Bohu, o nás, o svete, o dejinách 
spásy, Božom konaní)? 

• Aký je anagogický význam textu? Akú víziu, aký cieľ odhaľuje? kam volá, 
k čomu pozýva? 

• Aký je morálny význam textu? Čo treba robiť? Ako žiť? Ako konať? 

3. dejstvo: Ježiš JE Kráľovstvom!3. dejstvo: Ježiš JE Kráľovstvom!3. dejstvo: Ježiš JE Kráľovstvom!3. dejstvo: Ježiš JE Kráľovstvom!    

Ešte raz 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“ – a začína do tohto Kráľovstva, ktoré 
v Ňom už je prítomné medzi ľuďmi,6 pozývať a volať ostatných ľudí – práve cez akt 
radikálneho obrátenia sa. 

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.“ 

Ježiš takýmto synom je – a volá k tomuto synovstvu všetkých ostatných ľudí! 

Prví synovia KráľovstvaPrví synovia KráľovstvaPrví synovia KráľovstvaPrví synovia Kráľovstva    

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.  (Mat 4:18-25 SSV) 

Okolo Galilejského mora: „Voda připomíná jak Genesis, tak Exodus, nové stvoření a 
vysvobození.“ (SF) 

 

                                           
6 porov. Ani nepovedia: “Aha, tu je!” alebo: “Tamto je!”, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. (Luk 17:21 SSV) 



Šimona: „První povolaný bude také první z apoštolů (10,2). Petr, aramejsky Kéfa, 
znamená „skála", ale také „tvrdá palice". Šimon, s tvrdou šíjí a s tvrdým srdcem, jako 
první zakusí „tvrdost" Boha, který mu projeví svou něžnost a spolehlivou věrnost. Na 
této zkušenosti, kterou Petr bude sobě a všem ostatním stále připomínat, Pán zbuduje 
svou Církev (16,17nn; srov. Lk 22,31).“ (SF) 

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 
všech ztracených.“ (SF) 

Hneď: „Žádná příprava (není tu žádný náznak, že by už o Ježíši předem něco věděli) a 
jejich okamžitá reakce („ihned") poukazuje na Ježíšovu přitažlivost a přesvědčivost.“ – 
bodaj by nie! Veď volá k Božiemu synovstvu, k ZBOŽŠTENIU – a sám je jeho 
„výkladnou skriňou“: „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).“ (SF) 

Išli za ním…: Rozhodnutie k synovstvu znamená radikálnu premenu priorít: 

• Už nie ČLOVEK, ktorý s pomocou Božou žije svoj život na Zemi a je vďační 
Bohu za Jeho pomoc a uctieva Ho (porov. Jakub!),… 

• … ale SYN BOHA, ktorý sa úplne dáva do služby Bohu, aby konal Jeho dielo 
a svojou trochou mu napomáhal najlepšie, ako môže a dokáže! Priority sa tak 
úplne obracajú – preto „obrátenie“! 

o „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.“ (SF) 

o „Následováním Syna se člověk realizuje: přestává před Bohem utíkat a 
začíná se k němu vracet. Řecký slovesný čas (aorist) znamená začátek 



činnosti: je to počátek cesty. Člověk jde za tím, koho miluje, a stává se tím, 
koho miluje! „Ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého 
uchvátil Kristus Ježíš," říká Pavel (Flp 3,12). 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).“ 
(SF) 

Hlásal evanjelium: „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.) 

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.“ 

< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >    

• Aký je alegorický význam textu (čo hovorí o Bohu, o nás, o svete, o dejinách 
spásy, Božom konaní)? 

• Aký je anagogický význam textu? Akú víziu, aký cieľ odhaľuje? kam volá, 
k čomu pozýva? 

• Aký je morálny význam textu? Čo treba robiť? Ako žiť? Ako konať? 

4. dejstvo: synovia v Synovi!4. dejstvo: synovia v Synovi!4. dejstvo: synovia v Synovi!4. dejstvo: synovia v Synovi!    

„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", 
„vnit řním sjednocením s Kristem".“ (Christoph kardinal Schönborn) 

Presne toto vidíme u prvých nasledovníkov Krista: 



• Stať sa Kráľovstvom – tak, ako sa Ním stal Ježiš = úplne sa oddať v krajnej 
vernosti Otcovi a Jeho dielu; 

• Pomáhať iným stať sa Kráľovstvom, byť „rybármi ľudí“ – pretože práve toto je 
onen Boží zámer a Božie dielo! 

Toto znamená byť kresťanom – ako inak by sme ním mohli byť? 

ZZZZáver:áver:áver:áver:    

• ZHRNUTIE  – Aké zásadné posolstvo tohto textu TU, TERAZ a PRE NÁS by 
sme si mohli z dnešného stretnutia vziať? 

• APLIKÁCIA 7 – ako sme na to my, ak sa porovnáme s týmto posolstvom? 
Skúsme byť veľmi konkrétni a osobní! 

• ASIMILÁCIA  – aký záver do budúcnosti z toho môžeme pre seba vyvodiť? 
• PREDSAVZATIE  – čo teda v praxi urobíme? Ako to urobíme? 

o  Ako jednotlivci? 
o  Ako spoločenstvo? 
o  Ako farnosť 

 

 

                                           
7 Porov. schéma rozjímania od Mons. ThDr. Jozefa Vrableca: 

• LEKTÚRA – oboznámenie sa s textom 
• ANALÝZA – rozoberanie textu, rozjímanie (činnosť „rozumu“) 
• APLIKÁCIA – pohľad do minulosti, porovnanie nášho doterajšieho života s tým, čo sme spoznali (činnosť 

„pamäte“) 
• ASIMILÁCIA – záver do budúcnosti, zmena života, ktorú je treba urobiť podľa spoznaného (činnosť „vôle“) 
• PREDSAVZATIE – skonkrétnenie asimilácie do definovaného cieľa: Čo, ako, s kým, dokedy, akým spôsobom,… 


