
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

14. časť 

Budovanie KráľovstvaBudovanie KráľovstvaBudovanie KráľovstvaBudovanie Kráľovstva    

Malé zhrnutieMalé zhrnutieMalé zhrnutieMalé zhrnutie    

• Ježiš prijatím synovstva sprítomnil na zemi Božie Kráľovstvo – v ňom, ako 
„kráľovstvo jedného“ 

• Na sebe ukázal jeho podstatu: synovstvo 
• Na Hore deklaroval zákony a princípy Kráľovstva 
• Znameniami a zázrakmi potvrdil, že naozaj má od Boha moc a poslanie založiť 

ho a volať doň ľudí 
• A TERAZ začína v Ježišovom podaní etapa „budovania Kráľovstva“ – 

povolávania ľudí do jeho stredu, ktorá trvá dodnes. 

Milosrdenstvo namiesto obetyMilosrdenstvo namiesto obetyMilosrdenstvo namiesto obetyMilosrdenstvo namiesto obety    

„Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: 
"Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.  Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli 
mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.  Keď to videli farizeji, 
hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?"  On to 
začul a povedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.  (Mat 9:9-12 SSV)“ 

mýtnica: „Patrně máme v „celnici" (telónion) vidět mýtnici, kde se vybíraly poplatky za 
zboží (s nej větší pravděpodobností ryby), jež bylo přepravováno z oblasti Galilejského 
moře.“1 

Matúš: „Jedná se o řeckou formu hebrejského jména znamenajícího „dar Boží". V Mk 
2,14 se tentýž příběh vypráví o „Levim, synu Alfeově". Proč byla jména změněna? 
Někteří tvrdí, že Levi měl dvě jména: Levi a Matouš. Jiní mají za to, že jméno „Matouš" 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, je zdrojom citátov SP 



mělo zvláštní význam pro tuto obec jako jméno jejího zakládajícího apoštola, jejího 
„svatého patrona" či zdroj jejích tradic. Anebo se může jednat o slovní hříčku, neboť 
„u čedník" zní řecky mathétés a toto slovo má význačné místo v Mt 9,9-13.“ 

„Marek a Lukáš ho nazývají Lévi (Mk 2,13n; Lk 5,27n), tradice ho ztotožňuje s autorem 
našeho evangelia.“ (SF) 

sedel: „U jídla se tehdy „leželo"; ulehl na lehátko (viz Mt 26,20)“ 

„V předchozím úryvku to byl ochrnulý člověk na svém lůžku, nyní je to člověk, který sedí 
v celnici a počítá peníze - toto ochrnutí je těžší a rozšířenější! - , výběrčí daní. Člověk, 
kterým se opovrhuje dvakrát: vybírá daně - nikdo je neplatí rád! - a dělá to pro 
pohanského okupanta. Výběrčí daní, spojenci utiskovatelů, bývali nečistí, hříšníci 
nejopovrhovanější třídy.“ (SF) 

„V římské říši byly smlouvy pro vybírání poplatků a mýta často veřejně nabízeny. 
Ten, kdo nabídl nejvíc, si pak najal místní lidi, aby vybírali poplatky. V tomto 
systému byli nabízející a jeho zaměstnanci odpovědni za placení daní vládě. 
Mohli se však také pokoušet získat od lidí poplatky navíc, aby z toho měli větší 
osobní prospěch. Dokonce i tehdy, když nevybírali tu nejvyšší částku, byli v 
podezření, že tak činí.d ) Samotný systém vybírání poplatků tak vedl k tomu, že 
byli podezříváni z nečestnosti. V Judsku v Ježíšově době se na ně mohlo také 
pohlížet jako na kolaboranty s římskou správou, a tudíž jako Bna neloajální. 
Navíc charakter jejich práce a jejich styky s Nežidy je činily v očích zbožných 
nábožensky podezřelými.“ 

Poď za mnou: „Následovat Ježíše je smysl nového života: znamená to být synem. To je 
dar, který Ježíš dává každému ze svých bratří.“ (SF) 

Vstal: „Kdyby se Matouš díval na sebe a ne na Ježíše, nezvedl by se. Řekl by si: nejsem 
hoden, abych ho následoval! „Vstát" je jedno ze dvou slov, které označují vzkříšení: 
vstát nebo zvednout se, probudit se nebo probrat se. Odpovědět na jeho volání znamená 
přejít ze smrti do života; to je definitivní zázrak, který v člověku obnovuje jeho 
synovskou důstojnost.“ (SF) 

v dome: najpravdepodobnejšie v dome Matúša. 

mýtnici a hriešnici: „Ti, kdo vybírali daně a clo (telónai), byli v podezření z 
předřazování a z toho, že jsou v římských službách. „Hříšníci" byli ti, na něž se kvůli 
jejich způsobu života, zaměstnání nebo jednání pohlíželo jako na ty, kteří nezachovávají 
náležitá náboženská pravidla.“ 



jedáva s…: a tu je dilema: „Kdo věří tomu, že byl Zákon dán Izraeli, aby jeho pomocí 
žil, a kdo nezavírá oči před tím, že jsou to právě hříšníci, kdo zatěžují a ničí náboženský 
a společensky řád - může si s odvoláním na Boží milosrdenství bez rozpaků sednout ke 
stolu hříšníků? Nemusí také počítat s tím, že by mohla být tato velkorysost špatně 
pochopena - jako propouštěcí list pro vlastní bezprávnost?“ (MSK) 

„Jak se to chová k hříšníkům? Jestliže se náležitě polepší jako Matouš, pak ano! Ale 
jestliže v tom pokračují dál, musejí odtud pryč! Neříká přece Písmo, že nemáme být ve 
společnosti bezbožných (srov. Žl 1,1) a že každé ráno máme vyloučit bezbožníky ze země 
(srov. Žl 101,8)? … Pro farizeje, kteří se ptají na Ježíšovu praxi stolování s celníky a 
hříšníky (9,11), bylo jídlo významnou příležitostí a znamením přátelství. Jejich hostiny 
byly příležitostí sdílet se mezi sebou a společně pojíst v nábožensky vymezených 
podmínkách. To, že Ježíš nepokrytě jedl |s celníky a hříšníky, bylo z pohledu farizeů 
pohoršlivým chováním.“ 

lekára nepotrebujú zdraví…: „V řecké literatuře existují výroky o lékaři, který se 
nestará o zdravé (Stobaios, Eklogy 3.462.14). Výrok v Mt 9,12 skutečně připomíná 
přísloví. V pozadí mohou být starozákonní texty o Bohu, který uzdravuje (viz Jer 8,22; 
Ex 15,26). Zde se však pozornost soustřeďuje na ty, „kteří jsou nemocní" (= celníci a 
hříšníci), jak jasně vyplývá ze závěru Mt 9,13.“ 

milosrdenstvo, nie obetu: obeta, gr. túsia – to, čo je obetované Bohu. „Citace Oz 6,62 
vychází ze Septuaginty. Tentýž citát je použit v Mt 12,7 v souvislosti s diskusí o 
zachovávání soboty“ 

„Je možné, že slovo „oběť" bylo narážkou na farizejský program rozšíření pravidel 
rituální čistoty určených pro kněze v jeruzalémském chrámu na celý Izrael nebo 
přinejmenším na všechny ty z Izraele, kteří se chtěli podílet na náboženské obnově, 
jejímiž hlasateli byli farizeové.“ 

POSOLSTVO: 

• Začína to odpustením hriechov a uzdravením chromého3: 
o „Ochrnutý, který chodí, je znamením velikého zázraku: hříšník je povolán, 

aby následoval Ježíše. Odpuštěním znovu postavený na nohy může vejít do 
svého domu a přijmout toho, který ho přijal jako první, spolu s mnoha 

                                           
2 „4 Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za 
rána.  5 Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst, aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo.  6 
Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.  7 Oni však zrušili zmluvu ako Adam, tam mi 
zostali neverní.  (Hos 6:4-7 SSV)“ 
3 porov. minulé stretko 



bratry, kteří jako on potřebují odpuštění a přijetí. Pokračuje tu téma, které 
začalo v předchozím úryvku: Zákon usvědčuje hřích a trestá hříšníka, 
zatímco Pán hřích odpouští a hříšníka přijímá“ (SF) 

• Teraz Ježiš pokračuje v tomto svojom diele. 
• Motív svojho konania Ježiš zhrňuje v slovách, tlmočiacich Boží postoj: 

„Milosrdenstvo chcem a nie obetu!“ 

Pripomeňme si ešte raz pôvodný citát Ozeáša aj s jeho kontextom: 

„4 Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako 
ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána.  5 Preto som ich okresával skrze 
prorokov, zabíjal slovami svojich úst, aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo.  6 
Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.  7 Oni 
však zrušili zmluvu ako Adam, tam mi zostali neverní.  (Hos 6:4-7 SSV)“ 

OBETA  – symbolizuje náboženské úkony a bohoslužbu. Ukazuje, že nemajú sami 
v sebe zmysel, ani cieľ. Dokonca nie sú niečím, čo by si Boh želal voči sebe, alebo 
v čom by mal sám kvôli sebe nejaké zaľúbenie. Boh ich prikazuje – ale len ako 
prostriedok, slúžiaci človekovi. V tomto prípade je cieľom uvedomenie si svojho 
hriechu a následne postoj pokory voči sebe a lásky voči odpúšťajúcemu Bohu. 

MILOSRDENSTVO  – je potom ovocím tohto správne využívaného náboženstva. bez 
milosrdenstva – a teda cieľa – je bohoslužba a náboženstvo nezmyselné a zbytočné. 
Ako také nemá ani pre človeka, ani pre Boha žiadnu cenu – a teda Boh ho (v tejto 
vyprázdnenej a bezzmyselnej podobe) odmieta ako niečo, čo nechce… 

PRIORITOU MILOSRDENSTVA POTOM NIE JE … 

… záchrana „štátu“ a „spoločenského poriadku“, ale ČLOVEKA! Ako pekne hovorí C. 
S. Lewis: „To, že žijeme v spoločnosti možných bohov a bohýň, je závažná vec. Musíme 
pamätať na to, že aj ten najnudnejší a najnezaujímavejší človek, s ktorým sa 
rozprávame, môže byť jedného dňa stvorením, pred ktorým by sme boli v silnom 
pokušení klaňať sa, ak by sme ho v tej jeho budúcej podobe videli teraz. … Národy, 
kultúry, umenia, civilizácie - tie sú smrteľné a ich život je oproti nášmu životom 
komára. No tí, s ktorými žartujeme, pracujeme, sobášime sa, ktorými pohŕdame 
a ktorých vykorisťujeme - to sú nesmrteľné ohavnosti alebo nekonečné skvosty.“ 

• PRETO JEŽIŠ UPREDNOSTNÍ MILOSRDENSTVO  voči hriešnikov 
v nádeji na ich zachránenie,… 

• … NEŽ ZÁSADOVOSŤ FARIZEJOV , ktorí by toto spoločenstvo s hriešnikmi 
odmietli v mene zásadovosti a v mene ochrany „spoločnosti“ (pokojne si doplňte: 
štátu, stretka,…) – ale za cenu obetovania vyobcovaných a odsúdených 



jednotlivcov, ktorých s ľahkým srdcom a bez milosrdenstva hádžeme cez palubu 
a ani si nevšímame, ako sme pozvoľna aj sami prešli na „ich stranu“ – do 
opozície k Ježišovi! 

DO PRAXE: 

„V tomto úryvku se předkládá problém, který existuje v Církvi stále: „spravedliví", jako 
starší bratr v Lk 15, se zdráhají přijímat hříšníky. Dělají to s obtížemi a stanovují 
podmínky, že se hříšníci musejí obrátit a snažit se být dobří. Ale Ježíš přijímá ty, kteří se 
ještě neobrátili. Neodpouští hříšníkovi, protože se obrací; ale nejdřív mu odpustí, by se 
pak mohl obrátit. 

Církev je nutně katolická (všeobecná), protože všichni jsou Boží děti, počínaje těmi 
posledními. Ježíš osobně podal první eucharistii Jidášovi, který ho zradí, Petrovi, který 
ho zapře, ostatním, kteří ho opustí. 

Pro Pána není nesnadné obrátit ninivské obyvatele k pokání, ale je těžké přimět 
spravedlivého Jonáše k tomu, aby odpustil.“ � (SF) 

• Cirkev je ako NEMOCNICA : 
o  nemocnica, v ktorej sú všetci zdraví – čo je to za nemocnicu? 
o  ale nemocnica, ktorá je plná chorých ľudí a uzdravuje ich – tak to už hej! 

• CIRKEV plná „dokonalých“ – čo je to zač? 
o To nie je cirkev, ale SEKTA – tie sa snažia prezentovať ako nejaké 

„dokonalé“! 
� Takouto sektou sa môže stať aj farnosť (stretko, …), ak sa stane 

do seba uzatvoreným spoločenstvom „zbožných ľudí“, ktorí za 
zatvorenými dverami kostola (a odrezaní tak od „zlého sveta 
hriešnikov“) si konajú svoje „náboženské podujatia“ a škaredo 
pozerajú, ak im do kostola príde nejaký „divný“ „nezbožný“ 
človek… Výsledkom je smrť: „Pokiaľ sa schádza len úzky okruh 
členov modlitebnej skupiny, aby príjemne prežili čas vyplnený 
modlitbami, charizmy v nej zaniknú.“ (Emilliano Tardiff) 

o  Cirkev, naopak, je plná „hriešnikov“ – a ak tomu neveríme, stačí sa 
pozrieť, ako vyzeral napríklad cirkevný zbor v Korinte v časoch Pavla ☺ 

• Tak, ako JEŽIŠ najprv povoláva hriešnikov, odpúšťa im, zahrňuje ich svojou 
láskou – a tí sa až následne uzdravujú; tak aj CIRKEV do svojho lona najprv 
prijíma hriešnikov , ujíma sa ich. nevyháňa ich – v nádeji, že časom sa uzdravia! 
V tom sa Cirkev líši od siekt, ktoré konajú presne opačne! 

o  Porov.: „My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať 
záľubu sami v sebe.  2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a 



budovanie.  3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: 
"Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú."  (Rom 15:1-3 SSV)“ 

o „Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní… 
(2Co 12:10 SSV)“ 

o  Cirkev by mala byť hrdá na to, že je útočišťom hriešnikov a je plná 
hriešnikov – a nepodliehať pokušeniu farizejov stať sa zloženou iba z 
„dokonalých“  – ale od toho okamihu súčasne aj „na nič vhodnou“, 
k ničomu! 

� „Cirkev zahrnuje láskou všetkých, ktorých sužuje ľudská krehkosť, 
ba v chudobných a trpiacich spoznáva obraz svojho chudobného a 
trpiaceho Zakladateľa, snaží sa zmierňovať ich nedostatok a chce v 
nich slúžiť Kristovi. Zatiaľ čo Kristus, „svätý, nevinný, 
nepoškvrnený“ (Hebr 7, 26), „nepoznal hriech“ (2 Kor 5, 21), ale 
prišiel jedine preto, aby „odčinil hriechy ľudu“ (Hebr 2, 17), Cirkev 
zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a zároveň stále potrebuje 
očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy.“ (Lumen 
gentium 8) 

• Táto myšlienka potom vedie k myšlienke APOŠTOLÁTU: 
o  V čase moru chodia lekári a ošetrovatelia, zbierajú chorých a prinášajú ich 

do nemocnice, aby ich tam liečili a uzdravovali. 
o  Ak Cirkev = nemocnica pre dušu človeka, čo by asi tak v čase „moru 

hriechu a zla“ mali jej členovia robiť? Hádajte ☺! 

Otázka zmysluplnostiOtázka zmysluplnostiOtázka zmysluplnostiOtázka zmysluplnosti    

„14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme, 
a tvoji učeníci sa nepostia?" 15 Ježiš im povedal: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, 
kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. 16 Nik 
predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a 
diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa 
roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, 
a tak sa oboje zachová." (Mat 9:14-17 SSV)“ 

postia: „Druhým tématem k diskusi (Mt 9,14-17) byly soukromé půsty pojaté jako 
skutky zbožnosti; nejde tu o slavnostní půst o Dni smíření (viz Lv JI6,31-34) či o veřejné 
půsty vyhlašované v době, kdy se národ nacházel ve velmi obtížné situaci. Zdá se, že 
Ježíš nenařídil svým učedníkům, aby zachovávali režim, který by zahrnoval náboženské 
půsty v určitých obdobích. Tazatelé v Matoušově líčení jsou následovníky asketického 



Jana Křtitele. O ostatních Židech bylo známo, že se pravidelně postili v pondělí a ve 
čtvrtek (viz Didaché 8,1).“  

Janovi učeníci a farizeji: (Jánovi) „učedníci se postí: pro ně je život očekávání 
budoucnosti. Také farizeové, kteří jsou věrní tradici, se postí: pro ně život spočívá v 
uchovávání minulosti.“ (SF) 

svadobní hostia: „V řeckém textu stojí doslova: „synové svatební komnaty".4 Smyslem 
je, že truchlení se nehodí na svatební oslavu. V matoušovském kontextu je ženichem 
Ježíš (viz Mt 22,2; 25,1).“ 

ženích: „Jsme zvyklí dívat se na Boha jako na matku a otce, kteří představují tu 
nezbytnou lásku, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se mohl narodit a vyrůstat. Ale 
Bůh je také ženich, láska svobodná a vzájemná, která nás jemu připodobňuje a činí z 
nás jeho partnery. Život křesťana není jen jídlo, ale slavení svatební hostiny: život v 
plnosti lásky, kterou je sám Bůh, jeho ženich.“ (SF) 

Ženích je s nimi: „Hle, náš Bůh (Iz 25,9): on je ženich, Emanuel, který je stále s námi 
(1.23; 28,20). Vztah ženich/nevěsta, jinakost, která se daruje a spojuje v lásce a jásotu, 
síle a něžnosti, věrnosti a plodnosti, je ta nejvhodnější skutečnost, která ukazuje na 
vztah Bůh/člověk (srov. Iz 61,10n; 62,1-5; Gn 1,27; Oz 2,16-25; Píseň Písní; Zj 21 - 
22).“ (SF) 

• Ježiš pod „ženíchom“ myslí zjavne seba – a teda ďalšie miesto, kde Matúš hovorí 
o Ježišovi ako o Bohu a kde Ježiš všetko, o čom Zákon hovorí vo vzťahu k Bohu, 
vzťahuje úplne samozrejme na seba.  

Až im ženícha vezmú…: „Křesťanský život zná plnost, která ovšem není ještě 
dovršená. Svatba se už konala: spojení s Bohem, které je už v Ježíši dokonalé, anticipuje 
to, co je připraveno pro každého z nás na konci.“ (SF) 

Aj to je dôvod, prečo po Ježišovom odchode: „… bude pro křesťany opět vhodné, aby se 
postili, a matoušovská obec to očividně dělala. … Podle Didaché 8,1 se „pokrytci" 
postí v pondělí a ve čtvrtek; proto by se křesťané měli postit ve středu a v pátek.“ 

ZMYSLUPLNOSŤ, NIE SAMOÚČELNOSŤ! 

• Pôst – a úplne rovnako každý náboženský úkon – má svoj zmysel.  
• Nič v kresťanstve sa nedeje, nekoná a nezachováva kvôli sebe samému, „lebo 

sa to tak patrí“, ale kvôli VÝSLEDKU  – a tým je zbožštenie človeka: 
                                           
4 „Král.: „synové ženichovi"; Sýkora: „svatebníci"; Žilka: „mládenci na svatbě"; Škrabal: „druhové ženichovi"; Col: 
„svatební hosté"; Bogner, ČEP: „hosté na svatbě"; Even Bochan: „ženichovi přátelé". [Pozn. překl.]“ 



o  PÔST: Ak prežívame jednotu so ženíchom a sme plní radosti – aký 
zmysel by mal pôst ako nástroj smútku? A, naopak – ak je nám Ženích 
„vzatý“, ak ho zaclonia naše hriechy – potom je pôst nutný (a nielen od 
jedla a nielen na čas), pretože je samou podstatou obrátenia, čiže 
zanechania a opustenia všetkého, čo sa postavilo medzi nás a Boha. Už 
sme to počuli: „Ak ťa zvádza na hriech Tvoja pravá ruka, odtni ju…“ – aj 
toto je výraz pôstu! 

o  SOBOTA: Jeden z pilierov Zákona, podľa mnohých učiteľov v dobe 
Ježiša najdôležitejší príkaz v Zákone – a predsa Ježiš hovorí: „Sobota bola 
ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.  28 A tak je Syn človeka 
pánom aj nad sobotou.  (Mar 2:27-28 SSV)“ – sobota je takisto iba nástroj, 
nie cieľ. Cieľom je Ježiš – a preto On je pánom aj nad sobotou, lebo jej 
dáva cieľ a zmysel.  

� Sobota (dnes nedeľa), ktorá nás priblíži k Ježišovi, je dobrá sobota – 
a nezáleží na tom, ako sme ju prežili a čo sme v nej konali.  

� A, naopak, sobota, ktorá nás vzdiali od Ježiša, je zlá sobota – 
a nezachráni to nič zbožné, čo sme počas nej vari aj vykonali! 

� Takto to chápe aj KKC, keď namiesto nejakých konkrétnych 
pravidiel stanovuje: „V nedeľu a v iné prikázané sviatky sa veriaci 
majú zdržiavať vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na 
prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, 
konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha 
i tela.“ (KKC 2185) – a aké „práce“ to konkrétne sú, je už na 
človeku, aby sám volil vzhľadom na cieľ, ktorým je Kristus. 

O tejto pragmatickej zmysluplnosti hovorí aj ruský svätec Serafím Sárovský 
v slávnom rozhovore s Nikolajom Motovilovom: 

„Půst, bdění, modlitba, skutky milosrdenství a vůbec všechny dobré věci konané 
pro Krista jsou jen prostředky pro získání Ducha svatého Božího. Povšimněte si, 
milý pane, že pouze ty dobré věci, které jsou konány pro Krista, nám přinášejí 
plody Ducha svatého. Nic, co nekonáme pro Krista, ač je to dobré, nám odměnu 
pro život budoucího věku nepřinese, ba ani nedá Boží milost ve zdejším životě. 
Právě proto Pán Ježíš Kristus řekl, že všichni, kdo s ním neshromažďují, 
rozptylují. … Tak je to, příteli Boží! Takže v získání Ducha Božího spočívá pravý 
cíl našeho křesťanského života. Modlitba, bdění, půst, milosrdné skutky a jiné 
ctnostné činy konané pro Krista jsou jen prostředky k získání Ducha Božího. … 
Získávejte milost Ducha svatého i všemi dalšími ctnostnými skutky pro Krista 
vykonanými, duchovně s nimi obchodujte, především s těmi z nich, které vám 
poskytnou největší výnos. Shromažďujte kapitál blahodárné hojnosti milosti Boží, 
ukládejte jej do věčné Boží banky na nehmotné úroky... Například dá-li vám více 



Boží milosti modlitba a bdění, bděte a modlete se; jestliže půst, postěte se; pokud 
skutky milosrdenství, konejte je. A takto posuzujte všechny ctnostné skutky 
vykonané pro Krista. Řeknu vám něco o sobě, nehodném Serafimovi. Moji rodiče 
byli kupci z Kurska. A když jsem ještě nebyl v monastýru, obchodovali jsme se 
zbožím pro nás nejvýnosnějším. Tak jednejte i vy. Podobně jako v obchodě nejde 
o to, aby člověk co nejvíce prodal, ale aby nabyl co největšího zisku, tak ani v 
křesťanském životě nejde jen o to, aby se člověk jen modlil či stále konal dobré 
skutky. … náš křesťanský úkol nespočívá ve zvyšování počtu dobrých skutků, které 
slouží jen jako prostředky k dosažení cíle našeho křesťanského života, ale ve 
vytěžení velkých výhod z těchto skutků neboli ve větším získání hojných darů 
Ducha svatého.“ (Sv. Serafím Sárovský) 

S KRISTOM SA VŠETKO MENÍ! 

Starý odev… staré mechy…: „Jde o to, že po vyprání se látka srazí a trhlina na 
starém oděvu se zvětší. Tatáž dynamika se aplikuje (i když v opačném směru) na nové 
víno ve starých měchách. Kvasící víno nabobtná a roztrhne měchy, a obojí bude 
zničeno.“ 

„Měch je kožený vak pro uchovávání nápojů. Starý měch nemůže udržet nové víno“ (SF) 

„Nový přišitý kus (v řečtině pléróma = „plnost!) se na starou látku nehodí. Protože je 
odolnější, roztrhne ji a díru ještě zvětší. Proto se nové neslučuje se starým.“ (SF) 

Víno: „Víno je symbol krve, života, Ducha.“ (SF) 

• Znova si to môžeme predstaviť na príklade svadby: 
o  Kým ČAKÁME NA ŽENÍCHA  – je dôležité splniť a pripraviť všetko 

tak, ako prikázal. Cnosťou je samotné zachovanie jeho príkazov 
a nariadení, čo najstarostlivejšie – a nezáleží, či im úplne rozumieme, alebo 
nie, stačí, ak im rozumie ženích. 

o  Ale v okamihu, KEĎ ŽENÍCH PRÍDE , stáva sa normou on sám. Už 
nepotrebujeme jeho napísané pokyny. Sme s ním, slúžime jemu, konáme, 
čo hovorí a svoje skutky korigujeme na základe odozvy, ktorú dostávame 
od ženícha, pretože už je s nami, už je prítomný! 

• Podobne je to aj v živote s Bohom: 
o  PRED KRISTOM  bol v strede a centre Zákon. A aj keď zrovna pôst, 

o ktorom je reč, nebol nariadený v Zákone, ale patril k „tradíciám otcov“, 
dodržiavanie a zachovávanie príkazov Zákona, úzkostlivé a starostlivé, 
bolo cnosťou a cieľom samo o sebe. 



o  S PRÍCHODOM KRISTA  ale prišiel sám Boh, prišiel sám Ženích. 
Odteraz je normou a „prikázaním“ Ženích samotný! Už nie je znakom 
zbožnosti „plnenie prikázaní“ – veď v prítomnosti Ženícha by to 
znamenalo ženícha ignorovať a namiesto neho sa obrátiť znova k „papieru“ 
a „pokynom“, ktoré poslal pred sebou a ktoré na Jeho príchod pripravovali! 
Odteraz je zbožnosť meraná jednotou s Kristom a nasledovaním Krista. 

• EVANJELIUM tak už nie je možné vtesnať do mechu Zákona, pretože Ježiš 
pridal niečo, čo sa doň nezmestí – seba! – a tým robí do zákonníckeho ponímania 
náboženstva neodstrániteľnú dieru… Človek sa musí rozhodnúť: alebo v novom 
duchu prijať Krista – alebo kvôli starému Krista odmietnuť… 

Tak sa oboje zachová:  

• Pre starého človeka je Evanjelium bláznovstvom, alebo pohoršením: „my 
však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov 
bláznovstvo (1Co 1:23 SSV)“. 

o  ALEBO starý človek pohoršene odmietne Evanjelium, alebo si upraví 
Evanjelium podľa seba a skazí ho tak („vyleje ho“); 

o  ALEBO evanjelium zničí starého človeka: človek sa pokúsi Evanjelium 
prijať a zákonnícky „dodržať“ (ako nejakú nepríjemnú náboženskú 
povinnosť, od ktorej bude v Nebi, dúfajme, konečne oslobodený!) – 
a zlomí to zase jeho, urobí ho to nešťastným, frustrovaným človekom, 
s neustálou úzkosťou a pocitom viny a pod. („roztrhá ho to“). 

• Jedine nový človek, prijímajúci Krista ako svojho skutočného a opravdivého 
Boha JHWH a milujúci Ho ako svojho Ženícha, môže prijať Evanjelium, 
nezničiť ho, ani neodvrhnúť, ale nájsť v ňom cestu a zdroj života! 

Druhé potvrdenie Ježiša, Syna BožiehoDruhé potvrdenie Ježiša, Syna BožiehoDruhé potvrdenie Ježiša, Syna BožiehoDruhé potvrdenie Ježiša, Syna Božieho    

Po tom, čo Ježiš sám seba označil a pasoval za Ženícha – a teda sa postavil na miesto 
Boha! – žiada sa znova potvrdiť tento Jeho neslýchaný nárok! 

Presne toto Matúš robí vsuvkou o ďalších štyroch znameniach. 

1. A 2. POTVRDENIE: CHORÁ ŽENA A MŔTVE DIEVČA 

„18 Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: 
"Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije."  19 Ježiš vstal a šiel 
za ním i so svojimi učeníkmi.  20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 



dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu.  21 Povedala si totiž v 
duchu: "Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem."  22 Ježiš sa obrátil a keď ju 
zazrel, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena bola od tej hodiny 
zdravá.  23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na 
píšťalách a rozrušený dav,  24 povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho 
vysmiali.  25 Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo.  26 A 
chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.  (Mat 9:18-26 SSV)“ 

popredný muž: „Matouš užívá k popisu onoho muže obecný výraz (archón - „vládce" - 
pozn. překl.). Podle Mk 5,22 (též Lk 8,41) byl „jedním z představených synagógy" (heis 
tón archisynagógón - pozn. překl.), snad její předsedající a jmenoval se Jairus.“ 

„Je to Jairos, představený synagogy v Kafarnaum.“ (SF) 

• Je príznačné, že tento popredný muž, predstavený synagógy, každopádne „elita 
náboženského života“, si nevie poradiť a zisťuje, že jeho „praktikovanie 
náboženstva“ mu nevie pomôcť v tragédii, ktorá ho postretla. 

• Svojim príchodom k Ježišovi akoby súčasne ilustroval premenu zo „starého 
mechu“ na „nový mech“: vzkriesenie dcéry už nehľadá v Zákone, ani 
v dodržiavaní pravidiel a „praktizovaní nábožnosti“, ale v osobe Krista, za 
ktorým prichádza! 

• Toto jeho obrátenie vyjadruje aj nasledovné správanie sa: 

klaňal sa mu: „Matouš zjednodušuje dlouhý popis v Mk 5,21-22 použitím slovesa 
proskyneó („klanět se")5, které je charakteristické pro popis správného postoje v 
Ježíšově přítomnosti (viz Mt 2,2.8.11; 8,2).“ 

„Klanění se Ježíši je cíl Matoušova evangelia“ (SF) 

vlož na ňu ruku : „Z několika významů přisuzovaných tomuto gestu (udílející 
požehnání, ordinaci, posvěcovací obřad) zde očividně přichází v úvahu předání 
tělesného a duchovního zdraví neboli celostního uzdravení. Ohledně tohoto konání v 
kontextu exorcismu viz Apokryf Genese 20,28-29, kde Abrahám říká: „A já vložil ruce 
na jeho hlavu. A nemoc byla od něho vzata (...)."“ – porov. napr. aj: „A každý zo zástupu 
sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. 
(Luk 6:19 SSV)“; podobne v Lukášovi zareaguje aj na dotyk chorej na krvotok: „Niekto 
sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. (Luk 8:46 SSV)“ – U Matúša 
skrytejšie, u Lukáša zjavnejšie je Ježiš prezentovaný ako zdroj tejto uzdravujúcej sily, 
nielen prostredník, či dokonca iba príhovorník a prosebník k Bohu. 

                                           
5 Toto slovo NZ používa výlučne v zmysle vzdávania božskej pocty: oprávnenej a schvaľovanej Bohu a Kristovi, 
odmietanej voči ľuďom, či diablovi. 



Žena, chorá na krvotok: „Její stav diagnostikoval J. D. M. Derrett (Bib 63 [ 1982], 
str. 474-505) jako menorrhagii či snad vaginální krvácení z benigních nádorů.“ 

povedala si totiž: „Víra je vnitřní jistota, že se dotýkám Pána v jeho slově; ono působí v 
tom, kdo ho přijímá jako slovo Boží (srov. 1 Sol 2,13).“ 

Ak sa dotknem: „Zde se vychází z představy, že nemocný se uzdraví, dotkne-li se 
mocného člověka. Není to ani tak prvek magie, jako důkaz ženiny víry v Ježíšovu moc ji 
uzdravit“ – pričom sila, napĺňajúca Ježiša, je tak ohromná, že na jej nevyliečiteľnú 
chorobu, ktorá je nad sily všetkých ľudí a lekárov, stačí dotyk ani nie samého Ježiša – 
a už vôbec nie je treba, aby sa On sám jej vedome dotkol – ale stačí, aby sa ona 
potajomky dotkla len okraja a lemu odevu, ktorý má Ježiš na sebe. 

Tvoja viera ťa uzdravila: viera v Ježiša ako Syna Boha, podobne ako u klaňajúceho sa 
Jairusa. Preto: „slovo sózó, … může znamenat „uzdravit" i „spasit": „budu uzdravena" 
(v. 21), „tvá víra tě uzdravila" (v. 22) a „žena byl uzdravena" (v. 22). I když se jednalo 
především o tělesné uzdravení, duchovní aspekt uzdravení (spasení) je tu rovněž 
přítomný.“ 

porov.: žena predtým, než sa dotkne Ježiša „Neříká: budu uzdravena, ale: zachráněna. 
Víra je jistota, že společenství s Pánem zachraňuje.“ (SF) 

od tej hodiny: „Hodina spásy je hodina víry. Problém není, že by Bůh nezachraňoval 
nebo že by jeho slovo nebylo účinné. On chce spasit všechny a jeho Slovo působí to, co 
říká. Ale žádný dar nemůže být darován tomu, kdo ho nepřijme. Jsme zachráněni jen v 
tom okamžiku, kdy mu dáme svou důvěru. Vždyť spása znamená důvěřovat mu.“ (SF) 

pískajúci na píšťalách: „„I ten nejchudší v Izraeli by měl mít aspoň dva flétnisty a 
jednu plačku (při pohřbu své ženy)" (mKet 4.4). Jejich přítomnost potvrzuje, že dívka 
byla již mrtvá.“ 

iba spí: čo je pre človeka neprekonateľnou hranicou – smrť – je pre Boha Ježiša Krista 
nie viac, než ľahký spánok… nič, čo by nevyriešil dotyk Božej ruky, ľahko a bez 
námahy… 

ono vstalo: „užívá standardního výrazu pro vzkříšení: égerthé.“ 

• V oboch prípadoch sú tu ľudia, stojaci pred ľudsky beznádejnou 
a neriešiteľnou situáciou. 

• Obaja vkladajú svoju dôveru v osobu Ježiša Krista, veria Jemu, klaňajú sa 
Jemu. 



• Obaja sú „odmenení“… Pristupujú ku Kristovi ako k Bohu – a namiesto toho, 
aby sa otvorila zem a pohltila ich za ich rúhanie6, sú uzdravení a spasení 
a zachránení! 

• Ergo: Ježiš naozaj JE tým, za koho sa vydáva! 

SYMBOLIKA PRÍBEHU: 

 „S obecnějšími důrazy raně křesťanské teologie spojují tyto příběhy slova týkající se 
spasení (9,21-22) a vzkříšení (9,25). Protože hned na počátku bylo řečeno, že je ta dívka 
mrtvá (9,18), stává se její navrácení do života znamením ukazujícím na vzkříšení 
(9,25).“ – a v tom je Matúšovo vyznanie: 

• Ježiš je Boh, ktorý zachraňuje („spasuje“) človeka; 
• Ježiš je ten, ktorý prináša vzkriesenie. 

3. POTVRDENIE: DVAJA SLEPCI 

„27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj 
sa nad nami!"  28 Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: 
"Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane."  29 Tu sa dotkol ich očí 
a povedal: "Nech sa vám stane, ako ste uverili."  30 A oči sa im otvorili. Ježiš im 
pohrozil: "Ale nech sa to nik nedozvie!"  31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.  
(Mat 9:27-31 SSV)“ 

šli za ním: podobne aj oni nasledujú Krista, idú za Kristom, utiekajú sa ku Kristovi. 

slepí: „Jenom ten, kdo byl stvořen pro světlo, ví, že je slepý. Kámen není slepý! Vědět, 
že jsme slepí, znamená pochopit, že nejsme stvořeni pro tmu, podobně jako vědět, že 
jsme smrtelní, znamená pochopit, že nejsme stvořeni pro smrt. Vědomí Mastní slepoty a 
smrti pochází z naší důstojnosti: jsme synové, Boží báseň, stvořeni v Synu, určeni k 
tomu, abychom měli účast na jeho světle a životě (Ef 2,10).“ (SF) 

kri čali: „v řeč. doslova: „křičeli a říkali"“ (SF) – fakt revali, „hulákali“,… naozaj 
„mocne“ sa dožadovali toho, po čom túžili. 

Syn Dávidov: mesiášsky to titul. 

zmiluj sa nad nami…: znova volanie, ktoré svojou povahou viac náleží voči Bohu, než 
voči niekomu, koho by sme považovali zo človeka… Práve takto v Ríme vítali cisárov – 
ktorých považovali Rimania za bohov! 
                                           
6 porov. napr.: „16 V tábore zanevreli na Mojžiša a na Árona, posväteného Pánovho.  17 Otvorila sa zem a pohltila Dátana a 
zatvorila sa nad tlupou Ábironovou.  18 I vzbĺkol oheň v ich zástupe a bezbožníkov spálili plamene.  (Psa 106:16-18 SSV)“ 



Veríte, že vám to môžem urobiť? Nie „vyprosiť“, ani nič podobné. „Veríte, že JA 
vám môžem urobiť niečo takéto?“ A obaja túto moc Krista vyznávajú. Nie je to ani 
zďaleka vyznanie Petra, ktorý Ježiša vyznáva ako „syna Boha Najvyššieho“ (Mt 16,16) 
– ale Ježiš si na slovíčka nepotrpí. Ak niekto v praxi v Neho verí ako v Boha, otvára sa 
tým Jeho božskej moci – a môže byť spasený a uzdravený. „Jejich „ano" k daru víry je 
zelená pro jeho moc. V tomto „ano" je Ježíš Pán - věčné „ano" nám, které čeká na naše 
„ano" jemu, aby nás mohl zrodit do svého světla.“ (SF) 

nech sa vám stane: Oni veria, ale Ježiš suverénne rozhoduje o tom, či ich vieru naplní, 
alebo nie. Je to Ježiš, ktorý uzdravuje, pretože chce. Sú to oni, ktorí svojou vierou toto 
Božie konanie umožňujú. 

nech sa to nik nedozvie: Možno preto, že Ježiš neprišiel sám seba prezentovať ako 
divotvorcu. A možno preto, že k viere musí každý človek dospieť, alebo nedospieť sám 
– a to sa odvíja ani nie tak od toho, či vidíme, alebo nevidíme zázraky, ale od toho, či 
túžime po Božom kráľovstve, alebo nie: 

• Ak túžime po dokonalosti Kráľovstva, budeme ho hľadať – a nájdeme ho aj 
bez zázrakov a znamení; 

• A ak po ňom netúžime, lebo milujeme a uprednostňujeme svoj hriech – 
potom ani zázrak nás nepresvedčí prijať niečo, čo nenávidíme, ako zakrátko 
uvidíme aj priamo v Matúšovom príbehu… 

SYMBOLIKA PRÍBEHU: 

„ „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí" (Ef 5,14). Všechna náboženství 
hledají osvícení. A ono není plodem podivných cvičení, ale nových oči; nespočívá v tom, 
že vidíme nové věci, ale že vidíme všechny věci nově, očima Syna. Kdo má Synovo 
srdce, vidí všude Otcovu lásku. Místo projekcí svých strachů vidí všude krásu jeho 
tváře: probouzí se z noční dřímoty a přichází na světlo. Když je tedy konečně svobodný 
od lži, poznává pravdu a je schopen mluvit „správně" (Mk 7,35). A když byl uzdraven ze 
své slepoty a afázie7, může k radosti své i druhých mluvit o tom, co slyšel, co viděl a 
čeho se dotkl v Slově života (1 Jan 1,2-4).“ 

Títo slepci uvideli hneď trikrát : 

• Najprv, keď uvideli, že sú slepí, že im niečo chýba – a zrodila sa túžba! 
• Potom, keď uvideli Krista ako svojho Záchrancu – a zrodila sa viera. 
• A do tretice, keď boli podľa slov Ježiša uzdravení: „Ak je niekto smädný a verí 

vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.  38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú 
prúdy živej vody.  (Joh 7:37-38 SSV)“ 

                                           
7 Ztráta nebo poškození schopnosti vnímat, tvořit nebo chápat řeč vlivem poškození mozku. 



4. POTVRDENIE: POSADNUTÝ 

„32 Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.  33 On 
zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: "Také niečo sa ešte 
nikdy v Izraeli nestalo."  (Mat 9:32-33 SSV)“ 

nemý: „Řecký výraz kófos může mít několik významů: neschopnost mluvit, slyšet, či 
obojí. Protože znamením uzdravení je skutečnost, že onen muž mohl mluvit (9,33), zdá 
se překlad „němý" nejvhodnější. Příčinou jeho stavuje posedlost; uzdravení spočívá ve 
vyhnání démona.“ 

• Diabol človek spútava. 
• Ježišova moc je ale voči Diablovi suverénna a súčasne jednoznačná: Diabol 

odchádza a nemý prehovorí… 

ZhrnutieZhrnutieZhrnutieZhrnutie    

• Ježiš zhromažďuje Božie kráľovstvo OKOLO SEBA! Povoláva ľudí ZA 
SEBOU! ON JE Kráľovstvom! On je Bohom! 

• Jeho cieľom nie je ľudí súdiť, ale spasiť – preto uprednostňuje a do popredia 
stavia milosrdenstvo, ktorého cieľom je človeka zachrániť, nie vylúčiť, či 
odsúdiť, hoci aj v mene akejkoľvek „vznešenej idei“ spoločenského poriadku, 
štátu,… atď. 

• Znova tento svoj nárok potvrdzuje znameniami: 
o  Moc nad nevyliečiteľnou chorobou 
o  Moc nad smrťou 
o  Uzdravenie slepých „nevídaným spôsobom“ 
o  Vyhnanie Diabla 

AAAA    čo sčo sčo sčo s    týtýtýtýmmmm    máme urobiť mymáme urobiť mymáme urobiť mymáme urobiť my????    

ZÁLEŽÍ NA ČLOVEKOVI… 

• Človek väčšinou nekoná racionálne: 
o  pokojne ignoruje fakty, ak mu to vyhovuje; 
o  a, naopak, málokedy ho fakty vytrhnú z jeho pohodlia. 

• AK ČLOVEK TÚŽI  – potom fakty a prejavy Božej moci mu pomôžu uveriť 
v to, v čo nakoniec aj sám túži uveriť. 



• A AK NETÚŽI  – potom si vždy a rýchlo nájde dôvod a výhovorku, prečo fakty 
odmietnuť, či aspoň spochybniť… 

„Na Slovo - a na němého, který mluví - je vždycky dvojí reakce: víra, která žasne a 
přijímá, a nevíra, která se zatvrzuje a odmítá se zdůvodněním tak rafinovaným, že si 
evidentně protiřečí (srov. 12,22-32!). Dějiny spásy jsou střet víry a nevíry, světla a 
temnot. Temnoty Slovo nepřijímají, ale ani ho nemohou udusit.“ (SF) 

„STARÉ MECHY“… 

… odmietajú Ježiša, aj napriek faktom, ktoré vidia, pretože Ježiš spochybňuje ich 
pohodlie, spočívajúce v zabehanom „náboženskom živote“ a „navyknutom 
svetonázore“: 

„34 Ale farizeji hovorili: "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov." 
(Mat 9:28-34 SSV)“ 

mocou kniežaťa zlých duchov: „Farizeové nepopírají Ježíšovu moc uzdravovat; tvrdí 
však, že tuto moc má od Satana.“ 

„NOVÉ MECHY“… 

… sú naopak zobrazené v príbehoch ľudí, ktorí prišli za Ježišom, aby v Ňom našli 
uzdravenie a spásu. Oni reprezentujú tú druhú polovicu – tých, ktorí uverili a zatúžili po 
spoločenstve s Ježišom. 

ŽatvŽatvŽatvŽatvaaaa    

„A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal 
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.  Keď videl zástupy, 
zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.  Vtedy 
povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."  (Mat 9:35-38 SSV)“ 

Práve tieto „nové mechy“, túžiace po „novom víne“ sú dôvodom, prečo Ježiš pokračuje 
vo svojej misii zhromažďovať okolo seba Božie Kráľovstvo. 



A ZNOVA PRIORITA POSLANIA 

Znova nás to privádza k obrazu Cirkvi ako nemocnice:  

• je pred nami veľké poslanie (žatva),  
• na ktorej nikdy nie je dostatok robotníkov (!!!) – preto si nemôžeme nikto 

v Cirkvi povedať: veď to nie je moja vec, na to sú kňazi… katechéti… atď. –  
• a prosba k Bohu o nových robotníkov v žatve je vo svojej podstate vzdychom 

„zrobeného robotníka“, ktorý prosí Boha o posilu a spolupracovníkov v diele, 
ktoré sám napriek všetkej snahe neobsiahne. V žiadnom prípade to nie je 
„alibistická prosba“ typu: Pane, pošli niekoho, lebo ja na to nemám čas… � 

Poslanie a Cirkev sú navzájom prepojené: Cirkev je poslaním, poslanie je zhmotnené 
v Cirkvi. nedajú sa oddeliť. 

TO OD NÁS VYŽADUJE… 

• Milosrdenstvo namiesto obety – stať sa „nemocnicou“ pre hriešnikov, prijímať 
hriešnikov, starať sa o hriešnikov – veď sami nimi sme! – aby sme tak v sile 
Krista boli postupne uzdravovaní!  

o  Ak toto nefunguje, žiadna „obeta“ (čiže bohoslužba, náboženstvo, 
modlitby,…) to nezachráni!!! 

• Do stredu postaviť Ježiša – On uzdravuje! našou úlohou je zvestovať Jeho 
slovo, našou úlohou je svedčiť o Ňom, našou úlohou je privádzať k Nemu – 
JEHO úlohou je uzdraviť a premeniť! 

o  To chce „kus pokory“ a ochota prijať Ježiša nie za nášho „pomocníka“, ale 
opravdivého Pána a Spasiteľa! 

• Pragmatický prístup: nič nie je v kresťanstve samoúčelné. Všetko slúži 
uzdraveniu a spáse človeka-hriešnika v spoločenstve Kráľovstva.  

o  Čo tomu slúži, treba rozvíjať. 
o  Čo tomu neslúži, či dokonca prekáža, treba dať stranou! 

� V tom pramení rôznorodosť služieb, ciest a povolaní v rámci rodiny 
Cirkvi: sme komunita, tím, nie uniformita totalitnej diktatúry! 

• Radikálnu zmena myslenia: všetko toto od nás vyžaduje radikálnu premenu 
myslenia, názorov,… stať sa „novým mechom“, aby sme mohli prijať „nové 
víno“ Kráľovstva! 

o  Bez toho alebo evanjelium zničí nás ako neúnosné bremeno,… 
o … alebo my zničíme Evanjelium a sparíme z neho rozvarenú „náboženskú 

žbrndu“… 


