
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

13. časť 

Čas na verifikáciu!Čas na verifikáciu!Čas na verifikáciu!Čas na verifikáciu!    

PRVÁ VEĽKÁ OTÁZKA… 

Reč na Hore sa skončila. Ježiš povedal nevídané veci s nevídanou autoritou. 

Má Ježiš túto autoritu? Môže takto hovoriť? Je naozaj „Boží splnomocnenec“ – 
alebo nafúkaný zvodca? 

Ako je to teda? Kto je tento Ježiš s Jeho neslýchaným nárokom? 

… A PRVÉ TRI ODPOVEDE! 

Práve na to ide teraz Matúš odpovedať! 

1) 1) 1) 1) Chcem, buď čistý!Chcem, buď čistý!Chcem, buď čistý!Chcem, buď čistý!    

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy.  2 Tu prišiel k nemu istý 
malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."  3 On vystrel 
ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od 
malomocenstva.  4 Potom mu Ježiš povedal: "Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale 
choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo." 

 (Mat 8:1-4 SSV) 

ODVÁŽNE OČAKÁVANIE 

malomocný: „Nařízení ohledně malomocných jsou podrobně rozvedena v Lv 13-14. 
Tento stav zahrnoval ve starověku různé kožní nemoci. Nebylo to totéž jako moderní 



forma malomocenství, kterou známe pod názvem Hansenova nemoc. Tento stav 
vyžadoval oddělení od společenství, aby se nenakazili ostatní.“1 

„Malomocný je nečistý par excellence, protože je vyloučený z jakýchkoli vztahů. Na 
jeho chorobou postupně stravovaném těle je patrný stav, který si uvědomuje každý z 
nás: od okamžiku, kdy jsme se narodili, je život jedna nevyléčitelná, ano smrtelná 
nemoc. Malomocný člověk je občansky a nábožensky mrtvý, protože nemůže mít účast 
na životě ostatních, aby je nenakazil (Lv 13,45). Teprve až se uzdraví, což musí pečlivě 
ověřit kněží, může být znovu připuštěn do lidského společenství. Chodící mrtvola 
představuje, co vylučuje Zákon, který byl dán pro život: je zviditelněním zla, které 
Zákon odsuzuje.“ (SF) 

malomocenstvo – „nemoc tropických zeměpásů a některých zaostalých zemí 
evropských, jež napadá kožní zauzliny a pak znetvořuje tělo, zejména tvář, nebo 
postihuje nervy a působí ochrnutí údů. Je buď dědičná nebo způsobená bacilem 
lepry ve chvíli, kdy je odolnost zdravého organismu zlomena t. zv. sapotoxiny, 
obsaženými v taru nebo v koukolu. Rostliny taru se používá v tropech k přípravě 
potravy. Tam, kde se taro přestalo pěstovat, počala se lepra vytrácet.“ (Adolf 
Novotný) 

Symbolika: „Někdy přišlo náhle jako Boží soud [Nu 12,10; 2Kr 5,27; 15,5], 
většinou však jako každá nemoc bylo pokládáno za působení zlých duchů. Proto 
snad byl nemocný m. pokládán za kulticky nečistého, pokud se vyrážka šířila. V 
rabínské literatuře se všeobecně očekávalo, že mesiášský věk bude také koncem 
malomocenství.“ (Adolf Novotný) 

Klaňal sa mu: „Malomocný přistupuje k Ježíši týmž způsobem jako mágové (Mt 2, 
2.8.11) - vzdává mu poctu, která náleží královské či božské osobě.“ 

Pane, ak chceš…: „Matouš vkládá čestné oslovení, které může znamenat jak „pane", 
tak „Pane" (kyrie).“ 

• Uzdravenie z malomocenstva – to je niečo, čo dokáže iba Boh! „„Copak jsem 
Bůh, abych rozhodoval o životě a smrti?" (2 Král 5,7), říká Elizeus (v skutočnosti 
izraelský kráľ, nie Elizeus! – pozn. red.) tomu, kdo po něm žádá, aby osvobodil 
Námana od malomocenství.“ (SF) 

• Malomocný si to uvedomuje…: 
o  Podobne ako Neusner, aj on rozpoznal, kým sa Ježiš robí… 
o  Rozhodol sa to prijať, uveriť tomu: 

� oslovuje Ježiša ako Boha: Pane, (Kyrie!2) 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 



� klania sa mu 
� a hovorí: „Ak chceš, môžeš…“ – nie „prihovor sa za mňa u Boha“, 
či „vzývaj nado mnou Božie Meno“, ani nič podobné. 

NAPLNENÉ OČAKÁVANIE 

Dotkol sa ho: „Podle Lv 5,3 se sám Ježíš mohl stát rituálně nečistým, když se dotýkal 
zdroje nečistoty. Ale v novozákonní zprávě taková myšlenka není. Místo toho je Ježíšův 
dotek líčen jako úkon, jehož prostřednictvím je malomocný uzdraven.“ – je to presne 
opačne: Nie Ježiš sa poškvrňuje dotykom malomocného, ale malomocný sa očisťuje 
dotykom Ježiša, Čistého par excellence. 

Chcem, buď čistý! – A Ježiš ako Boh aj koná! Nemodlí sa, neprihovára, neodporúča 
chorého Bohu – miesto toho povie: Chcem, buď! Je to akoby zopakovanie suverénnych 
slov Boha z Genezis: „Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. (Gen 1:3 SSV)“ 
a nasl.  „Pán svým slovem stvořil svět.“ (SF) 

A hneď bol očistený… – A stalo sa. Ježiš urobil niečo bezprecedentné, niečo pre 
človeka absurdné, smiešne a rúhavé súčasne – a stalo sa!  

„Evangelijní zázračné příběhy obvykle zmiňují velkou víru nemocných či jejich přátel. 
Cílem uzdravení není stavět se na odiv, nýbrž vzbudit otázky týkající se Ježíše („Kdo to 
je?") a zdroje jeho moci. Zázraky jsou znamení ukazující za sebe na Ježíše a jeho 
nebeského Otce.“ 

Je teda Ježiš naozaj tým, za koho sa na Hore pasoval?  

• Toto je prvý test Ježiša Krista ako Božieho Syna a Boha v ľudskom tele. takto 
ho Matúš prezentuje – a prezentuje ho ako test úspešný. Ježišov skutok 
potvrdzuje jeho slová a nároky! 

• „Zázrak je tedy viditelné znamení, v němž je třeba číst neviditelný význam. Tato 
schopnost „symbolického" čtení odlišuje člověka od zvířete. Červená růže je pro 
kozu prostě potrava; ale pro ženu znamená srdce toho, kdo ji jí dal. Zázrak 
můžeme číst na různých rovinách.  

o První rovina je zázrak, něco neobvyklého, co přitahuje pozornost a vnuká 
myšlenku, že tu působí Bůh. Je to průlom nadpřirozena do přirozeného 
světa, znamení božského, které se zjevuje v dějinách.  

o Na druhé rovině je zázrak znamením nového světa, anticipovaný paprsek 
slunce vzkříšení. Každý zázrak ukazuje nějaké hledisko naší proměny k 

                                                                                                                                                
2 preklad hebrejského Adonaj – „môj Pán“, ktoré pri čítaní Biblie Žiadia z úcty k Božiemu Menu vyslovovali namiesto 
Mena JHWH. 



Božímu obrazu: Ježíš uzdravuje naše nohy, abychom mohli jít s ním, naše 
ruce, abychom ho mohli přijmout, naše smysly, abychom ho slyšeli, viděli, 
cítili, dotkli se a ochutnali ho.  

o Na třetí rovině je zázrak znamením lásky Boha, který zasahuje v náš 
prospěch. On není netečný ke zlu, v kterém žijeme, protože je otec/matka.  

o Na čtvrté rovině je zázrak znamením naší důvěry: Bůh je tu pro nás a 
chce nám dát všechno, i sebe sama. Čeká jen, že my ho budeme s vírou 
prosit. Na konci každého zázraku je víra; jí přijímáme Boží dary i samého 
Boha jako dar. Ona nás uzdravuje z Adamovy nedůvěry.  

o Na páté rovině, která je hlubší a rozumí jí jen člověk osvícený, je každý - i 
ten nejmenší a bezvýznamný tvor - nahlížen jako znamení Stvořitelovy 
nekonečné lásky.“ (SF) 

Čo teda tento Ježišov zázrak naznačuje a komu je určený? 

Nikomu o tom nehovor – „Matouš přebírá příkaz k mlčení od Marka. Ale tento motiv 
nefunguje jako součást „mesiášského tajemství"3, jako je tomu u Marka. Určité napětí 
tu také způsobuje údaj o „velikých zástupech" (Mt 8,1), které doprovázely Ježíše při 
sestupu z hory.“ – môže to byť pekná dokumentácia toho, že udalosť, ktorá sa reálne 
odohrala v trochu inej situácii, je tu Matúšom redakčne zaradená preto, lebo významovo 
zapadá do situácie a ilustruje to, čo Matúš chce vyjadriť: Ježiš naozaj JE Boh! Súčasne 
ale udalosť podáva verne, aj s dodatkom „nikomu o to  nehovor“, hoci tu znie trochu 
cudzo a akoby nadbytočne… 

Ukáž sa kňazovi…: „Postup, jímž je malomocný prohlášen za čistého, je nastíněn v Lv 
14. Ačkoliv Matouš převzal tuto myšlenku z Mk 1,44, dostává po horském kázání s jeho 
tématem naplnění Zákona a Proroků (5,17) speciální význam. Matouš také vynechal 
(potenciálně) matoucí Mk 1,454, kde totožnost „on" způsobuje problémy.“ 

• Ježiš neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť – a preto jeho splnenie očakáva aj od 
uzdraveného. „Matoušovo vyprávění tohoto příběhu zdůrazňuje Ježíšův příkaz 
malomocnému, že musí splnit pokyny v Lv 14, čímž opět ukazuje, že Ježíš nepřišel 
zrušit Zákon a Proroky, nýbrž je naplnit.“ 

• Navyše, je to jediný spôsob, ako sa môže uzdravený „legitímne“ vrátiť späť 
do spoločnosti, z ktorej ho choroba vylúčila.  

• Do tretice, môžeme toto gesto chápať aj ako posolstvo Ježiša autoritám 
v Izraeli : „Som tu!“, konkrétne: „im na svedectvo“ – pričom „pergamenom“ i 

                                           
3 „stopa „mesiášského tajemství", které obestírá Ježíšův život. Ono v Markově evangeliu, evangeliu pro katechumeny, 
převládá: připomíná nám, že nemůžeme znát Pána dřív, než je ukřižován.“ (SF) 
4 „Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, 
ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. (Mar 1:45 SSV)“ – čím Marek 
prakticky odôvodňuje Ježišov zákaz hovoriť o uzdravení. 



listom bol v tomto prípade sám uzdravený človek: „Malomocný svědčí kněžím, že 
je tu někdo, kdo může darovat život, o němž zákon jenom mluví.“ (SF) 

o Ježiš teda na jednej strane netúži po lacných senzáciách („nikomu o tom 
nehovor!“), ale na druhej strane dáva o sebe jasne vedieť tým, ktorých sa 
to týka („ukáž sa kňazom“ – čiže miestnej samospráve Izraela) 

PRVÁ ZNÁMKA ROZDELENIA 

„Ve vyprávění o zázracích se postupně dospívá k oddělení Izraele od Církve, ale 
Církev má stále v Izraeli svůj svatý kořen. Jestliže je v Matoušově evangeliu polemika, 
je třeba ji číst ve světle snahy židokřesťanské komunity definovat se - s vědomím, že 
pochází od Izraele. Dcera nemůže být proti své matce, ale ani se s ní nemůže 
identifikovat.“ (SF) 

2) 2) 2) 2) StotníkStotníkStotníkStotníkov sluhaov sluhaov sluhaov sluha    

„Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:  "Pane, sluha 
mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí."  On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."  
Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz 
iba slovo a môj sluha ozdravie.  Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou 
vojakov. Ak daktorému poviem: “Choď!” - ide; inému: “Poď sem!” - tak príde; a 
svojmu sluhovi: “Urob toto!” - on to urobí."  Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho 
sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.  
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, 
Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,  a synovia kráľovstva budú vyhodení von do 
tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."  A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti 
stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.   

(Mat 8:5-13 SSV)“ 

DRUHÉ VEĽKÉ VYZNANIE 

Stotník: čiže centurio: „Důstojník římské legie velel skupině 100 vojáků. Z příběhu 
můžeme předpokládat, že to byl pohan, i když to pravděpodobně nebyl Říman. Není 
jasné, zda bychom si ho měli představovat jako toho, kdo slouží v posádce v Kafarnaum, 
či jako toho, kdo se tam usadil po svém odchodu do výslužby.“ 



sluha: „Řecký výraz pais je dvojznačný: může znamenat jak „dítě", tak „služebník". 
Tato dvojznačnost se odráží v paralelních zprávách: „otrok" (dúlos) v Lk 7,25 a „syn" 
(hyios) v Jan 4,466.“ 

Prídem a uzdravím ho: „Obvyklý překlad představuje Ježíšovu odpověď setníkovi jako 
zaslíbení či nabídku („Přijdu a uzdravím ho"). Tato věta může být však také otázkou 
(„Mám přijít a uzdravit ho?"), která mohla vyjadřovat pozitivní účast ze strany 
Ježíšovy, či dokonce jeho rozladěnost“ 

„Tato odpověď může znamenat ochotu i - pokud ji čteme jako otázku - odmítnutí.“ (SF) 

Nie som hoden… –  

Ak chápeme Ježišove slová ako otázku, potom je to úctivá odpoveď: „výrok v 8,7 
by mohl být brán jako otázka vyjadřující rozladěnost, zda se od Ježíše jakožto 
Žida dalo očekávat, že vstoupí do pohanského domu a překročí tak předpisy, jež 
takový svobodný styk s pohany zakazovaly.“ – toto ale nemusí byť 
pravdepodobné: „Kdyby mu bylo od počátku jasné, že jako pohan není hoden 
toho, aby Ježíš vkročil do jeho domu, nebyl by býval musel Ježíše hned prosit, aby 
uzdravil jeho sluhu „jen jedním slovem " z dálky? Těmto problémům se vyhýbá 
evangelista Lukáš tím, že se v jeho vyprávění setník osobně nevyskytuje.“ (MSK) 

Druhá možnosť je v tom, že alebo Ježišove slová sú ponukou – alebo Ježišova 
otázka mala predsa len trochu iný význam: „Mnohé tedy hovoří pro to, abychom v 
Ježíšově odpovědi uvedené v Matoušově evangeliu slyšeli nejprve udivené 
odmítnutí: „Mám snad přijít a uzdravit jej?"“ (MSK) – a v nej Ježiš akoby 
„testoval“ vieru stotníka: „Naozaj čakáš, že teraz JA prídem a len tak ho 
uzdravím? Za KOHO ma máš?“ – a stotník odpovedá! 

Povedz iba slovo… človek podriadený…: „Smysl tohoto přirovnání v 8,9 je ten, že tak 
jako setník vykonává svou pravomoc v oblasti vojenské, tak Ježíš vykonává svou 
pravomoc v oblasti duchovní (ovládáním zlých duchů, kteří způsobují nemoci).“ – 
stotník na jednej strane je „človek podriadený“ tým, ktorí sú nad ním (velitelia, 
prokurátori, prokonzuli, legáti, cisár,…) – a súčasne on je nadriadený svojim vojakom, 
svojmu sluhovi. v jeho ponímaní potom Ježiš je ten, kto má právomoc nad týmto 
svetom – čiže zjavne božskú právomoc! 

Zadivil sa…: „Uznání Ježíšovy moci a jejího zdroje v Bohu ze strany pohana poskytuje 
vzor pro všechny věřící, zvláště pro pohany mezi prvotními křesťany.“ 

                                           
5 „2 Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. (Luk 7:2 SSV)“ 
6 „Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna (Joh 4:46 SSV)“ 



• V Matúšovom podaní stotník znova vyznáva Ježiša v podstate ako Boha, ako 
niekoho, kto môže priamo uzdraviť (nielen vyprosiť uzdravenie) a to aj na diaľku, 
pretože je jednoducho zvrchovaným pánom sveta.  

• Ježiš by zrejme očakával túto vieru aj tak skôr od Židov, pamätlivých slov Písma: 
„Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde 
a spasí vás. (Isa 35:4 SSV)“ – a práve toto sa stalo! Ale, čuduj sa svete, sú to 
Židia, ktorí majú s týmto uverením problém – a, naopak, pohanský stotník, ktorý 
jasnozrivo pochopí… a uverí! 

DRUHÝ NÁZNAK ROZDELENIA 

Mnohí prídu… : – čiže pohania, nežidia. 

„Obraz Nežidů přicházejících do Jeruzaléma poklonit se Bohu Izraele je v prorocké 
literatuře běžný (viz Iz 2,2-4; 25,6; Mich 4,1-4; Zach 2,11-12; 8,20-23). Zde se scéna 
posouvá k hostině v Božím království.“ 

„Nebeské království je království Otce. Do něho vejdou jen synové, kteří jako Abrahám 
mají důvěru v jeho slovo. Víra rozšiřuje požehnání, které bylo zalíbeno praotci, na 
všechny rodiny země (Gn 12,3; Gal 3,8). Důvěra v Otce nám přináší spásu, protože z 
nás činí syny.“ (SF) 

• Zase motív, ktorí je tu od samého počiatku : BOH PONÚKA SYNOVTSVO – 
a ten, kto UVERÍ tejto ponuke a príjme ju, bude ju mať, bez ohľadu na pôvod, 
národnosť, náboženstvo,… 

• II. vatikánsky koncil to jemne naznačil v konštitúcii Lumen gentium, keď hovorí: 
„všetkých vyvolených Otec pred vekmi „predpoznal a predurčil, aby sa stali 
podobnými obrazu jeho Syna (Rim 8,29). Tých však, čo veria v Krista, rozhodol 
sa zhromaždiť vo svätej Cirkvi“ (LG 2) – všimnime si, že tí, ktorí výslovne uverili 
v Krista a sú už tu a teraz zhromaždení v Cirkvi, sú len „podmnožinou“ všetkých 
„vyvolených“ a teda spasených! 

synovia kráľovstva vyhodení von: „Jsou to Židé, jimž bylo nabídnuto království. 
Jistěže toto vyjádření nezahrnuje všechny Židy, protože Abrahám, Izák a Jakub sedí v 
čele této hostiny.“ 

• Znova ten istý motív: 
o „zlý pôvod“ nezabraňuje v spáse tým, ktorí smädia po Kristovi, ale 

nepoznajú Ho7; 

                                           
7 porov.: „Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha 
a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“ (KKC 



o „dobrý pôvod“ je ale figu platný, ak súčasne Božie synovstvo a Krista 
odmietame…8 

DRUHÉ POTVRDENIE JEŽIŠA: 

Nech sa ti stane…: Ježiš opäť koná suverénne, nijako stotníkove názory a očakávania 
neodmieta (ako by to nutne urobil, ak by bol iba prorok a pod.), ale ich správnosť 
potvrdzuje tým, že stotníkove očakávania napĺňa. 

„Ohledně příběhu o uzdravení na dálku v rabínské literatuře viz bBera 34b, v němž se 
Chanina ben Dosa modlí za syna Rabbana Gamaliela. V tom okamžiku, kdy se Chanina 
modlí, je uzdraven. Ale Chanina je jen prostředník, zatímco Ježíš se projevuje jako 
mocný už jen svým slovem.“9 

„Maria řekla: „Ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Setníkovi, který je jako ona 
vzorem víry, může Ježíš odpovědět stejně: ať se stane podle tvého slova. Vůle Pána a 
věřícího člověka se skrze víru stávají vůlí jednou. Tvor svobodně vstupuje do rozhovoru 
se svým Stvořitelem v jednom společném slově a lásce.“ (SF) 

• Je to spojenie dvoch: 
o  Božia túžba, iniciatíva a moc,… 
o … a viera s túžbou človeka, ktorá umožňuje, aby sa táto Božia moc 

„preliala“ do života človeka. Bez tohto „dovolenia“ Bohu konať sa Božia 
moc jednoducho neprejaví, pretože sme stvorení slobodní: na obraz 
a podobu slobodného Boha!10 

o  Ak sa tieto dve veci nespoja, zázrak sa nekoná…: „Nič nemáte, lebo 
neprosíte.  3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na 
svoje náruživosti.  (Jam 4:2-3 SSV)“  

                                                                                                                                                
847) a „Každý človek, ktorý hľadá pravdu a plní Božiu vôľu tak, ako ju pozná, môže byť spasený, hoci nepozná Kristovo 
evanjelium a jeho Cirkev. Možno predpokladať, že takí ľudia by boli výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že je 
nevyhnutne potrebný.“ (KKC 1260) 
8 porov.: „Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako 
nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“ (KKC 846) a „„Do spoločenstva Cirkvi sú 
naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy, a 
sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov –, a to 
zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva. Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto 
nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.““ (KKC 837) 
9 Celé znenie príbehu: „Jednou Gamalielův syn onemocněl. Poslal dva učence k rabínu Chaninovi, aby za něho prosil o 
smilování. Jakmile je uviděl, vystoupil do horního pokojíku a modlil se za něho. Když sestoupil dolů, řekl jim: Jděte, 
horečka od něj odešla. Řekli mu: Jsi snad prorok? Odpověděl jim: Nejsem prorok ani syn proroka, ale toto jsem se naučil 
ze zkušenosti: Když mi modlitba jde plynně z úst, pak vím, že byla přijata, pokud ne, pak vím, že byla odmítnuta. Posadili se 
a zapsali, kdy se to přesně stalo. Když přišli k rabbanu Gamalielovi, řekl jim: Při chrámovém kultu! Nic jste neubrali a nic 
jste nepřidali, ale tak se to stalo: Právě v tu chvíli ho opustila horečka a prosil nás o vodu k pití (bB e r a 34b)“ (SP) 
10 porov.: „A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých.  6 A čudoval sa ich nevere.  
(Mar 6:5-6 SSV)“ 



3) 3) 3) 3) Petrova svokraPetrova svokraPetrova svokraPetrova svokra    aaaa    KafarnaumKafarnaumKafarnaumKafarnaum    
14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. 15 
Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. 16 Keď sa 
zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal 
duchov a uzdravoval všetkých chorých, 17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: "On 
vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby." 

 (Mat 8:14-17 SSV) 

SVOKRA AKO PRVÁ KRESŤANKA? 

vošiel do domu: „Jsme v Kafarnaum, kam Ježíš na začátku svého působení přišel, aby 
tam bydlel (4,13). A Kafarnaum zůstane střediskem jeho činnosti až do doby, kdy se 
naposledy vydá do Jeruzaléma (19,1).“ (SF) 

vstala: „Její uzdravení je popsáno výrazy vyhrazenými pro Ježíšovo vzkříšení 
(égerthé).“ 

obsluhovala ho: „V Petrově tchyni dochází ke vzkříšení ze smrti sobectví k svobodě 
služby. Noční dřímota pominula a přichází světlo: „My víme, že jsme přešli ze smrti do 
života, a proto milujeme bratry" (1 Jan 3,14).“ (SF) 

• V Petrovej svokre sa akoby uzatvára kruh kresťanstva: 
o  iniciatíva Boha: „uvidel… dotkol sa…“ 
o  služba Boha, ktorý uzdravuje a (porov. ďalej) berie na seba naše slabosti 

a choroby,… 
o  a následne rovnaká služba a darovanie sa človeka Bohu… 
o … v ktorom nastáva spoločenstvo človeka a Boha, v ktorom aj sám človek 

je vzkriesený, vstáva z mŕtvych (čiže zo stavu hriechu a odlúčenia od 
Boha) a ožíva v Bohu (porov. Jánovo „prešli sme zo smrti do života“) 

• „Tato žena je první Pánovo dokončené, „dokonalé" dílo: nové lidstvo, vzor a 
obraz Syna/Služebníka, kterého jsou ostatní povoláni následovat.“11 (SF) 

NIELEN „NEJAKÝ ZÁZRAK“! 

keď nastal večer – z Markovej verzie vieme, že to bola sobota (doobeda bol Ježiš 
s učeníkmi v synagóge na bohoslužbe) – a deň sa u Židov začínal a končil večerom. 
                                           
11 To isté vidíme u Márie, kde to všetko začína: „Hľa, služobnica Pána…“ odpovedá tá, ktorá je ale ešte pred tým „miloti 
plná“ z číreho daru Božej milosti! 



Takže večer, keď skončil sobotňajší odpočinok, konečne ľudia prichádzajú k Petrovmu 
domu za Ježišom. 

slovom: nie modlitbou, nie príhovorom, ale len a jedine čírym slovom – tak, ako to platí 
len a jedine o Bohu! 

vzal na seba: To, čo sa deje, nie sú len nejaké „izolované prejavy moci“, ale začiatok 
„Veľkého uzdravenia“ ľudstva a sveta (teda, samozrejme, tej časti, ktorá o niečo 
podobné stojí…) – a je to Boh, ktorý na seba berie naše hriechy, preberá iniciatívu 
a prináša uzdravenie a nový Život v Božom kráľovstve: „Ale ak ja Božím prstom 
vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. (Luk 11:20 SSV)“ – 
„Tímto způsobem citát zasazuje Ježíšovu službu uzdravování do kontextu jeho utrpení, 
nejedná se tudíž jen o projevení moci.“ 

IIIIntermezzo,ntermezzo,ntermezzo,ntermezzo,    
alebo alebo alebo alebo druhá veľká otázkadruhá veľká otázkadruhá veľká otázkadruhá veľká otázka…………    

„18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.  19 Tu 
k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam 
pôjdeš."  20 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn 
človeka nemá kde hlavu skloniť."  21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: "Pane, 
dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca."  22 Ale Ježiš mu povedal: "Poď za mnou a 
nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych." 

 (Mat 8:18-22 SSV)“ 

Matúš na chvíľu prestáva so znameniami a prechádza na pár ľudí, ktorých Ježišove 
znamenia presvedčili  – a rozhodli sa, že chcú Ježiša nasledovať. 

Po eufórii z uzdravení a podobne by sa mohlo stať – a asi sa aj stalo – že títo ľudia 
budú Ježiša nasledovať so scestnými očakávaniami nejakej „skvelej kariéry“ a 
„pohodlného života“, ktoré ich čakajú v „službe“ Mesiášovi, Kráľovi! 

Ježiš promptne uvádza tieto nevyslovené očakávania na pravú mieru. 

PRVÝ RADIKÁLNY KROK 

pôjdem za Tebou, kam pôjdeš: o tom bolo učeníctvo, o učení sa životu, nie teórii – 
„Učedník následuje svého učitele: společný život naučí víc než jakákoli slova.“ (SF) 



líšky majú…: „Zákoníkoví, jehož zaměstnání vyžadovalo pevný životní styl domova, 
Ježíš nabízí svou odpovědí pouze život potulného kazatele.“ 

„Ježíš nemá na zemi poklady: kde je jeho poklad, tam je také jeho srdce (6,19.21). 
Nemá žádné doupě ani hnízdo, je chudý a svobodný. Chudoba, která nás vede k tomu, 
abychom všechnu svou důvěru vložili v Otce, z nás tvoří jeho syny. Jenom když je 
chudoba naše matka, je Bůh naším Otcem: život nezávisí na věcech, ale na něm.“ (SF) 

DRUHÝ RADIKÁLNY KROK… 

pochovať si otca: najskôr v zmysle „doopatrovať“. 

nechaj, nech mŕtvi…: „Podle rabínského zákona jsou povinnosti spojené s pohřbením 
blízkého příbuzného důležitější než povinnost modlit se denní modlitby v ustanovenou 
dobu (viz mBera 3,1). Smysl tohoto výroku je v tom, že následování Ježíše a sdílení jeho 
služby kázání a uzdravování je dokonce důležitější než slavnostní závazek pohřbení 
svého otce.“ 

„Jako je třeba osvobození od matky, abychom se mohli narodit v oblasti biologického 
života, tak je třeba osvobození od otce, abychom se narodili pro život dospělý. Caždá 
věc a vztah, každé potěšení a povinnost, které se ukládají absolutně, „dřív než" Bůh, 
nám bere svobodu. Jenom láska k Pánu nade všechno nás činí svobodnými před vším 
ostatním; jenom absolutno nás „absolvuje", tj. rozvazuje, protože všechno relativizuje.“ 
(SF) 

DRUHÁ VEĽKÁ OTÁZKA…: 

Kto je Ježiš, že vznáša AŽ TAKÉTO nároky? 

„V Neusnerovej knihe12 nasleduje takýto dialóg:  
‚A toto, spýtal sa majster, chcel povedať zákonník Ježiš?‘  
Ja: ,Nie celkom, ale približne.‘  
On: ,Čo vynechal?‘  
Ja:  ,Nič.‘  
On: ,Čo dodal?’ 
Ja: ,Seba samého.‘  
Toto je ústredný bod v Ježišovom posolstve, nad ktorým sa veriaci žid Neusner zhrozil, a toto je 
ústredný dôvod, prečo nechce nasledovať Ježiša, ale zostáva pri „večnom Izraeli“: Ježiš kladie 
vo svojom posolstve do stredu seba a všetkému tým dáva novú orientáciu. Ako doklad tohto 
„dodatku“ Neusner na tomto mieste cituje Ježišove slová bohatému mladíkovi: „Ak chceš byť 

                                           
12 kniha Rabín mluví s Ježíšem 



dokonalý, choď, predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma. (porov. Mt 19, 21) Dokonalosť, ktorú 
vyžadovala Tóra, svätosť podľa Božej svätosti (porov. Lv 19, 2; 11, 44) teraz spočíva v 
nasledovaní Ježiša. Neusner pristupuje ku skutočnosti, že Ježiš sa tajomne stavia na roveň 
Bohu, čo sa odohralo v reči na vrchu, iba s veľkým strachom a bázňou. Jeho analýzy však 
predsa len ukazujú, že toto je ten bod, v ktorom sa Ježišovo posolstvo zásadne odlišuje od viery 
„večného Izraela“.“  

(Benedikt XVI.) 

„Z pozice křesťanského čtenáře však můžu autorovi vyslovit uznání: Ano, pane Neusnere, 
vystihl jste to naprosto dokonale; to, k čemu se hlásím, není v první řadě křesťanská nauka, 
nýbrž osoba – Ježíš z Nazaretu, kterého přijímám jako Krista. Zcela s vámi souhlasím, když 
říkáte, že pouze Bůh může po člověku žádat to, co požaduje Ježíš, a právě zde nalézám hlavní 
důvod, proč se k němu hlásím. Můžu říct, že vaše kniha má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby 
křesťanům pomáhala stávat se lepšími křesťany, ačkoli uskutečnění tohoto cíle v konečném 
důsledku záleží pouze na samotném čtenáři.“ 

(teologie.signaly.cz) 

… A DRUHÁ TROJICA ODPOVEDÍ! 

Matúš odpovedá aj na túto druhú otázku, hneď za týmto intermezzom! 

4) 4) 4) 4) Znamenie na moriZnamenie na moriZnamenie na moriZnamenie na mori    

„23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.  24 Na mori sa zrazu strhla 
taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal.  25 Pristúpili k nemu a zobudili 
ho slovami: "Pane, zachráň nás, hynieme!"  26 On im povedal: "Čo sa bojíte, vy 
maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.  27 Ľudia žasli a 
hovorili: "Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?" 

 (Mat 8:23-27 SSV)“ 

SYMBOLIKA 

• more – oddávna symbol zla, opozície voči Bohu; 
• búrka  – „Matoušův řecký výraz je seismos („zemětřesení"), který má 

pravděpodobně apokalyptický podtón: „Jistojistě přijde v onen den na izraelskou 
zemi veliké zemětřesení" (Ez 38,19 [ČEP]).“ 

• loď – „Později se loď stane symbolem církve.“ 



• preplavenie sa – „Jsme „na cestě": život je přeplouvání. Učedníci ho uskutečňují 
jako první: s tím, který spí a probouzí se, vcházejí do propasti, která je všem 
společná, a vycházejí z ní. Učí se mít víru v životních vichřicích a překonávat 
bouře strachu ze smrti. Oni jsou první, které Syn „ulovil", jsou povoláni, aby se 
podle jeho vzoru stali „rybáři lidí" (4,19).“ (SF) 

• vzývanie Krista – „liturgické zvolání obce „Pane (kyrie), zachraň nás, nebo 
zahyneme!"“ (MSK); „ Matouš změnil prohlášení učedníků v modlitební prosbu, v 
níž je Ježíš osloven jako „Pán" (kyrie) a požádán, aby učinil něco, co odvrátí 
bezprostřední nebezpečí.“ 

POINTA 

• Ježiš je pán aj nad prírodnými živlami – a prenesene aj nad mocnosťami zla, 
ktoré búrka a more symbolizujú. 

• Je dokonca natoľko zvrchovaným pánom, že ani „nemusí bdieť“ – resp. aj keď 
spí, v skutočnosti nespí a chráni svojich – čo je vskutku „nadľudská (a teda 
božská) vlastnosť“.  

Preto výčitka „vy maloverní!“  – „Srovnejte Mk 4,40: „Nemáte víru?" Matouš 
zjemňuje příkrou kritiku učedníků u Marka a uvádí pro sebe charakteristické hodnocení 
Ježíšových učedníků jako oligopistoi (viz 14,31; 16,8; 17,20): mají jakousi víru, ale tato 
jejich víra má daleko do dokonalosti.“ 

„ I když jsou učedníci ustrašení a malověrní, věří Pánu tak, že se na něho mohou obrátit. 
Nelze „zhášet doutnající knot" (12,20 = Iz 42,3). Velkou hodnotu má i ta »troška víry", 
která se objeví v mezních situacích.“ (SF) – aj „malá viera“ tak predstavuje semienko, 
ktoré v príhodných podmienkach môže vyrásť a priniesť úrodu dospelej viery! 

Pohrozil vetru a moru – „Ježíš dělá to, co Žl 107,29 přisuzuje Jahvemu: „utišil tu 
bouři, ztichlo vlnobití" (ČEP).“ 

• Tento Ježišov skutok natoľko potvrdzuje Ježišovu moc a je natoľko „božský“, že 
vyvoláva znova a znova zásadnú a ohromujúcu otázku: 

Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú? – Kto to je? Kto môže konať s autoritou 
a zvrchovanosťou Boha Jahveho? Kto…? A len pomaly si uvedomujú a prijímajú to, čo 
sa im priam natíska: „hľa, váš Boh! … sám príde a spasí vás.“ (Isa 35:4 SSV).  



5) 5) 5) 5) Moc premáhajúca ZléhoMoc premáhajúca ZléhoMoc premáhajúca ZléhoMoc premáhajúca Zlého    

Ježiš už ukázal, že: 

• Púhym slovom „chcem“ uzdravuje z malomocenstva – niečo, čo môže iba Boh 
(malomocný)! 

• Nie je obmedzený priestorom – Jeho „chcem!“, resp. „staň sa!“ platí 
neobmedzene (stotníkov sluha) 

• Je to znak toho, že v Ňom nastáva „Božie kráľovstvo“ (Kafarnaum) 
• Vládne nad živlami i démonmi (Kafarnaum a more) 

A teraz Matúš znova zdôrazňuje Jeho zvrchovanú moc víťaziacu nad Zlým, ktorú 
neobmedzujú žiadne hranice a nevymyká sa jej žiaden národ, či ľud na Zemi, ale ani 
žiaden démon, nech už je jeden, alebo ich je celá „légia“13! 

28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí 
zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.  29 
Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?"  30 
Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň.  31 Zlí duchovia ho prosili: "Ak nás už 
vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!"  32 On im povedal: "Choďte." A oni vyšli a vošli do 
svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.  33 
Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí 
zlými duchmi.  34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby 
odišiel z ich kraja. 

 (Mat 8:28-34 SSV) 

Gadarský kraj  – „asi deset kilometrů na jihovýchod od Galilejského moře. Její 
obyvatelstvo bylo převážně pohanské, a proto zde nebyly žádné námitky proti stádu 
vepřů. I s touto změnou však zůstává problém, jak mohli být vepři hnáni do moře, pokud 
není jasný smysl „gadarenské krajiny".“ 

„To je pohanské území Dekapolis. Tam, kde lidé neznají Boha, je zvlášť viditelná 
činnost nepřítele. Ježíš i tam přináší vítězství“ (SF) 

dvaja posadnutí: „Mk 5,2 (viz Lk 8,27) uvádí pouze jednoho muže. Matouš má také dva 
uzdravené slepce v 9,27-31 (viz Mk 10,46-52) a rovněž zdvojuje počet oslic v 20,29-34 
při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma o Květné neděli. Není jasné, zda máme v oněch dvou 
mužích vidět pohany (tvořili většinu obyvatelstva), či Židy.“ 

                                           
13 porov. paralelný text: „A spýtal sa ho: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Volám sa pluk, lebo je nás mnoho." 
(Mar 5:9 SSV)“ 



„Matouš s oblibou zdvojuje osoby (srov. dva slepci v 9,27nn a v 20,30nn). Dva je 
počátek mnoha…“ (SF) 

z hrobov: sú naplnení Diablom a teda mŕtvi – čo naznačujú hroby. „Pobývání v 
pohřebních komorách může mít nějakou souvislost s myšlenkou spojitosti mezi mrtvými 
a zlými duchy. Může tu být také spojitost s Iz 65,4 (ČEP): „vysedávají v hrobech (...) 
jedí maso z vepřů."“ 

Čo ťa do nás, Syn Boží?! „Démoni poznávají Ježíšovu totožnost („Syn Boží")“ – Na 
otázku učeníkov v loďke „Kto je to?“ tak odpovedá paradoxne Diabol: „Boží Syn!“ a tak 
v Matúšovom koncepte znova potvrdzuje Ježišovu totožnosť. 

Prišiel si sem predčasne nás mučiť? – „Spoutání a porážka démonických sil byla 
chápána jako součást „posledních dní". Démoni poznávají Ježíšovu totožnost („Syn 
Boží"), ale diví se, že svým exorcismem předjímá příchod království. Počáteční otázka 
na něho („Co je mezi námi a tebou?") vyjadřuje jejich přesvědčení, že až dosud neměli 
spolu co do činění (viz Mk 1,24; Jan 2,4).“ 

„Definitivní vítězství nad zlem nastane na konci světa a také anticipované při završení 
našeho osobního života. Ale s Ježíšovým příchodem se už naplnil čas (Mk 1,15): končí 
satanovo království a začíná království Boží (4,17). Démonům jejich čas skončil před 
koncem času: víra v Ježíše nám už nyní přináší vítězství nad nimi.“ (SF) 

• Človek je tvor slobodný a slobodne si volí, čo chce. 
• Ak si zvolí za svojho pána Satana, zlo a hriech – je to legitímna voľba a stáva 

sa súčasťou Satanovho kráľovstva. 
• Ale Ježiš neprichádza rešpektovať Satana, ktorý sám nikoho okrem seba 

nikoho nerešpektuje. Ježiš prichádza zachrániť človeka – a to s mocou „silného 
muža“: „21 Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí.  
22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa 
spoliehal, a korisť rozdelí.  (Luk 11:21-22 SSV)“ 

• To Satana prekvapuje – vie, že Boh je jeho nepriateľom, lebo to tak Satan chce 
a vie, že na konci sa stretnú tvárou v tvár – ale prečo by sa mal Boh zaujímať 
o zlých a nepriateľských ľudí, ktorí ho nepoznajú, urážajú ho, možno dokonca 
nenávidia? Sám nepozná lásku a preto ho láska a jej prejavy zo strany Boha 
privádzajú do nechápavého úžasu! 

do čriedy svíň: „Matouš vynechává jméno démona (či démonů) „Legie", 
pravděpodobně proto, že by mohlo být považováno za kritiku Římanů a jejich vojenské 
přítomnosti (viz Mk 5,9). V pozadí démonovy žádosti je předpoklad, že potřebují nějaký 
příbytek, kde by mohli vybít svou destruktivní energii (viz Josef Flavius, Ant 8,48).“  



„Vepři, pro židy nečistá zvířata, jsou vhodnějším příbytkem pro nečistého ducha než 
člověk, který byl stvořen skrze Božího Ducha.“ (SF) 

• PREČO toto intermezzo? 
• Odpoveď možno nájdeme v nasledovných riadkoch… 

CENA ZA BOŽIU MOC 

prosili ho, aby odišiel: Stať sa synom Boha znamená zanechať to, čím sme boli 
doteraz. Prijatie vyžaduje zanechanie.  

• „Svine“ ako nečisté zvieratá (z pohľadu Zákona) symbolizujú zlo v živote 
človeka: mamon, pýchu,…  

• Sme ochotní dať v tomto prípade „Diablovi, čo je diablovo“  – a teda zrieknuť 
sa hriechu spoločne s ním a nechať, neh spoločne s Diablom zanikne aj náš 
hriech! – a potom „dať Bohu, čo je Božie“  – čistý život, plne a bezvýhradne? 
Hriech vráti ť Diablovi a tak ho zanechať – a seba darovať Bohu? 

ALE POZOR! AŽ „NADBOŽSKÁ“ MOC ČLOVEKA! 

Obyvatelia Gadary to nie sú ochotní (symbolicky, ani prakticky) urobi ť – a preto 
Ježiš odchádza preč… 

• Tak, ako u stotníka VIERA otvorila bránu  k uzdraveniu,… 
• … tak tu NEVIERA a ODMIETNUTIE zatvorili túto bránu  tak, že ani Boh 

sám ju nemôže otvoriť proti vôli slobodného človeka (pretože nechce porušiť túto 
slobodu – už len preto, že jej porušením by sa zmarilo aj samo zbožštenie 
človeka, veď ako by neslobodný človek mohol byť ako slobodný a zvrchovaný 
Boh?): „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k 
tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. (Rev 3:20 SSV)“ 

6) Odpustenie hriechov6) Odpustenie hriechov6) Odpustenie hriechov6) Odpustenie hriechov    

On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.  2 Tu mu 
priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal 
ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy."  3 Vtedy si niektorí zákonníci 
povedali: "Tento sa rúha."  4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte 
zlé vo svojich srdciach?  5 Čo je ľahšie - povedať: “Odpúšťajú sa ti hriechy,” alebo 
povedať: “Vstaň a choď”?  6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc 



odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!"  7 A on 
vstal a odišiel domov.  8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú 
moc ľuďom. 

 (Mat 9:1-8 SSV) 

odpúšťajú sa Ti hriechy… rúha sa…: „Přesný biblický význam rouhání spočívá ve 
zneužití Božího jména Jahve (viz Lv 24,15-16; Nm 15,30). Prohlášením, žejsou tomu 
muži odpuštěny hříchy, si Ježíš nárokuje výsadu odpouštět hříchy druhým, která je 
vyhrazena Bohu.“ 

„Ježíš se činí rovným Bohu, který jediný může odpouštět hříchy. A navíc 
bezpodmínečně: neodpouští nám proto, že jsme se obrátili, ale můžeme se obrátit proto, 
že on se první obrátil k nám - dokonce se svrchovanou mírností na sebe vezme vinu za 
to, že nás opustil, a omlouvá se nám (srov. Iz 54,7-10). … Odpouštět hříchy je 
vyhrazeno Bohu (Ex 34,6n; Žl 25,18; 32,1-5). Člověk dosahuje odpuštění vždycky skrze 
smírnou oběť (srov. Lv 4 - 5). Ježíš odpouští, tudíž je Bůh; a odpouští, aniž bychom 
konali nějaké smírné obřady“ (SF) 

poznal ich myšlienky: „Moc číst v srdcích je obvykle přisuzována Bohu (viz Jer 11,20; 
Žl 7,9; 2 Kron 6,30; Sir 43,18-19).“ 

„Pán vidí a zkoumá myšlenky srdce (Žl 139,1).“ (SF) 

čo je ľahšie…: „Snadnější je říci „Odpouštějí se ti hříchy", protože výsledek nemohl 
být ověřen empirickým způsobem. Logika tohoto příběhu je ta, že jestliže Ježíš má moc 
nad ochrnutím, má rovněž moc nad hříchy. Dokázáním prvního činí přinejmenším to 
druhé přijatelnější.“ – pretože ak Ježiš Božou mocou uzdravuje človeka, o ktorom 
vyhlásil, že sa mu odpúšťajú hriechy – potom Boh Jeho slová práve potvrdil! 

• Nehovoriac o prepojenosti hriechu a choroby ako trestu za hriech vo 
vtedajšom myslení: „To, co vedlo Matouše k tomu, aby umístil tento příběh vedle 
ostatních dvou, byl pravděpodobně kulturní předpoklad, že existuje příčinné 
spojení mezi nemocí a hříchem. V Jan 9,2 se učedníci ptají Ježíše: „Rabbi, kdo 
zhřešil, tento člověk nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?"“ 

Syn človeka má moc: skutočnú moc! Má ju! Sám v sebe! Uff…! 

Na zemi: Nie niekde pri „poslednom súde“, či len na nejakom mieste, ale kdekoľvek 
slobodne a neobmedzene, na celej zemi, vždy a všade a vo všetkom! „Ježíš, Syn 
člověka, přináší na zemi moc Boha, který je v nebi: v čase vykonává jeho věčný soud.“ 
(SF) 



ZÁVER: 

„Podřízením si bouře na moři, vyháněním démonů a odpouštěním hříchů Ježíš 
převyšuje moc připisovanou rabínům a židovským vůdcům. Křesťanské hledisko 
přisuzuje Ježíši postavení podobné tomu, jaké má Anděl světla v kumránském Řádu 
Jednoty 34. Ve skutečnosti Ježíš takovými skutky dělá věci, které židovská Písma 
připisují Bohu.“ 

Šesť znamení, ktoré ukazujú: 

• Ježišovu zvrchovanú moc nad prírodou ; 
• Ježišovu zvrchovanú moc nad démonmi; 
• Ježišovu zvrchovanú moc nad chorobami; 
• Ježišovu zvrchovanú moc odpúšťať hriechy; 
• Ježišovu moc poznať zmýšľanie ľudského srdca; 
• Ježišovu moc, neobmedzenú priestorom, miestom, časom,…; 
• Ježišovu moc týmto všetkým už teraz nastoľovať Božie Kráľovstvo. 

Kto teda je Ježiš? Môže hovoriť veci, aké hovoril na Hore? Môže vznášať „Božský 
nárok“, ako pochopil rabbi Neusner a už pred ním malomocný, či stotník 
z evanjelia? 

Týchto šesť príbehov dokladá, že môže – zjavne totiž ON JE BOH! „ Emanuel – 
Boh s nami!“, Boh sám, ktorý nás prišiel spasiť a zachrániť, ako predpovedalo 
Písmo! 

AK SA VRÁTIME K INTERMEZZU…: 

• Ježiš JE Boží Syn – čiže Boh. tak svedčia dava posadnutí… 
• Ježiš KONÁ skutky, vyhradené iba Bohu: vláda nad živlami, nad démonmi, 

poznanie ľudského srdca, odpúšťanie hriechov. 

Jeho nárok k nasledovaniu úplne a bez výhrad je teda oprávnený, pretože JE 
Bohom.  

A, navyše, ako už vieme my – práve v tejto radikálnej láske ku Kristovi , 
bezvýhradnom a úplnom zjednotení sa s Kristom a v premenení sa v Krista je sama 
podstata Neba: zbožštenie človeka. Inak to teda ani byť nemôže! 

• Nasledovanie Ježiša je preto radikálnym krokom, v ktorom vedome 
a slobodne zanechávame staré istoty, založené na majetku, postavení,… – 
a volíme si novú istotu a to je len a jedine Ježišovi a Jeho Otec, ako to už 



poznáme z Reči na Hore: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo budeme 
jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”!  32 Veď po tomto 
všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete.  33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto 
všetko dostanete navyše.  34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň 
sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.  (Mat 6:31-34 SSV)“ 

• Druhým radikálnym krokom je uprednostnenie Ježiša aj pred vlastnou 
rodinou a blízkymi ľuďmi: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je 
ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 
(Mat 10:37 SSV)“ 

• Je v tom „kruto láskavá“ logika : 
o  Ak uprednostním rodinu pred Bohom – zahynieme bez Boha všetci. 
o  Ak opustím rodinu pre Boha – zachránim seba a cez seba možno aj svoju 

rodinu (podobne ako napríklad otec, ktorý sa v džungli vyberie po pomoc 
a opustí tak svoju zmorenú a možno chorú a zranenú rodinu uprostred 
džungle v nádeji, že sa následne vráti aj s pomocou a zachráni ich. Ak by 
nebol ochotný ich opustiť, isto by všetci síce spoločne, ale zahynuli…) 

� „ ten, kdo nějakou svou náklonnost postaví „před" Pána, je už mrtvý: 
postrádá svou druhou část, která ho oživuje. Každý jeho vztah bude 
mít vždycky příchuť smrti. Jeho zivot nebude nic jiného než 
pohřbívání mrtvých, byť s nádechem „piety".“ (SF) 

• V tomto smere musí mať Ježiš úplne logicky absolútnu prioritu pred 
všetkým! 

Aj to je dôvod, prečo Ježišov titul znie „záchranca“ (spasiteľ) a nie „pomocník“: 
To, kvôli čomu prichádza, je vec natoľko zásadná, že jediný priliehavý výraz je naozaj 
„záchrana“! 

 

 


