
diel štrnásty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



 
Zopakovanie 
 

Vchádzajte tesnou bránou – lebo Nebo = 
objektívny stav bytia, ktorý alebo dosiahneme 
a sme spasení, alebo ho nedosiahneme a 
spasení nie sme. A ak otvorenie brány a 
vytýčenie cesty k  nemu je Božia časť práce, 
dosiahnutie tohto stavu je naša časť práce. 

Chráňte sa falošných prorokov – pretože ak im 
naletíme a kráčame zlou cestou, 
nedosiahneme onen objektívny stav spásy! 
Poznať ich môžeme po tom, že sami ovocie 
Kráľovstva nedosahujú a to, čo tvoria, 
Kráľovstvom nie je... 

Náboženstvo („Pane, Pane!“), ani znamenia a 
charizmy („Či sme nekonali...?“) nie sú oným 
ovocím. Sú nástrojmi, ktoré Boh dáva ako 
„lopatu“ ľuďom na budovanie Kráľovstva. Ale 
o tom, či aj sami Kráľovstvo dosiahnu, 
rozhoduje ovocie, ktoré prinášajú. 

Ježiš je Cesta, Pravda, Život – On jediný pozná 
a zjavuje Bránu i Cestu ku Kráľovstvu – a 
všetkým tým je nakoniec On sám. 
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Chráňte sa falošných prorokov – pretože ak im 
naletíme a kráčame zlou cestou, 
nedosiahneme onen objektívny stav spásy! 
Poznať ich môžeme po tom, že sami ovocie 
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Kráľovstvom nie je... 

Náboženstvo („Pane, Pane!“), ani znamenia a 
charizmy („Či sme nekonali...?“) nie sú oným 
ovocím. Sú nástrojmi, ktoré Boh dáva ako 
„lopatu“ ľuďom na budovanie Kráľovstva. Ale 
o tom, či aj sami Kráľovstvo dosiahnu, 
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Všetky tieto veci Ježiš vyhlásil 
veľmi autoritatívne, ako niekto, kto 
má vskutku Božiu Moc a autoritu.  

Viera ale nemôže  
a ani nesmie byť slepá. 

Otázka preto znie:  
Má Ježiš na niečo podobné právo?  

A je to, čo hovorí, pravda? 
Môže to nejako potvrdiť? 



Znamenia a reakcie... (Mt 8,1–34) 

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."  5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:  6 "Pane, sluha mi leží doma 
ochrnutý a hrozne trpí."  7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."  8 Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.  9 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."  10 
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.  
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,  
12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."  13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a 
nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.   

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."  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."   

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?"  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. (Mt 8,1-34 SSV) 



Znamenia zvrchovanej moci I. 

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." 

• 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 malomocenstva:  

„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) 
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na svedectvo." 

• 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.“ (ak nie je uvedené inak, 

tak Sacra Pagina) 

„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.“ (Silváno Fausti) 



Znamenia zvrchovanej moci I. 
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• poklonil sa mu – gr. proskynei autó. Je to nedokonavý tvar, takže 
„klaňal sa mu“. Slovo proskyneó používa NZ výlučne v súvislosti s 
náboženským klaňaním sa Bohu (resp. s odmietaním klaňania sa 
komukoľvek inému, než Bohu) – a v súvislosti s klaňaním sa Kristovi, 
ktorému tak priznáva božské pocty – porov.: „I padol som mu 
[anjelovi] k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, 
nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú 
Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!“ (Zjv 19,10 SSV), gr. proskynesai 
autó. 

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

• Pane... – gr.kyrie – úctivé oslovenie človeka, zvyčajne panovníka a 
pod. Ale keď Židia prekladali SZ do gréčtiny a vznikla tzv. 
Septuaginta (skratka LXX), Božie Meno YHWH, ktoré z úcty 
nevyslovovali a namiesto neho čítali adonai (môj Pán), preložili do 
LXX už natvrdo práve slovom Kyrios. V tomto svetle NZ vyznanie 
„Ježiš Kristus je Pán!“ (Flp 2,11 SSV) nadobúda úplne nový význam – 
ako aj toto oslovenie, hlavne ak je spojené s klaňaním sa. 
Malomocný jednoducho pristupuje k Ježišovi ako k Bohu! 
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• ak chceš, môžeš... – V tejto vete sa spája celé vyznanie Krista ako 
Boha: KLAŇAL sa Mu (proskyneó, uctieval Ho ako Boha), oslovil ho 
ako PÁNA (Kyrios) a vyznáva Jeho BOŽSKÚ VŠEMOCNOSŤ „Ak chceš, 
môžeš“ nad MALOMOCENSTVOM (znamenie Božieho súdu). 

„„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 “ 
(Silváno Fausti) 

Každý človek by mal okamžite niečo podobné odmietnuť ako 
neprístojné – porov.: „Keď zástupy videli, čo Pavol urobil [uzdravil 
chromého], po lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej 
podobe."  12 Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo 
on viedol reč.  13 A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k 
bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať.  14 Keď sa o tom 
dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi 
zástup a kričali:  15 "Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia 
ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností 
obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je 
v nich.“  (Sk 14,11-15 SSV) 



Znamenia zvrchovanej moci I. 

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." 

• chcem, buď čistý... – Namiesto odmietnutia Ježiš jehu tušenie 
potvrdzuje. V tejto chvíli koná ako opravdivý Boh: „Chcem.“ A to 
stačí, porov.: „Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo“ 
(Gn 1,3 SSV). „Pán svým slovem stvořil svět.““ (Silváno Fausti) 

Túto Ježišovu zvrchovanosť – ale aj veľkosť toho, k čomu sme povolaní my, 
kresťania – ilustruje aj toto porovnanie: 

PETER: „Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. ... 4 
Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: ..."Striebro a zlato nemám, ale čo 
mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!““  (Sk 3,2-
6 SSV) 

PAVOL: „V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia 
chromý a nikdy nechodil.  9 Počúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel. A 
keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený,  10 povedal veľkým hlasom: 
"Postav sa rovno na nohy!" A on vyskočil a chodil.“ (Sk 14,8-10 SSV). 

Obaja konajú PODOBNE AUTORITATÍVNE, ako Ježiš – ale súčasne u oboch je 
zjavné, že ich moc je odvodená, delegovaná od Krista, v ktorého Mene 
konajú. Ježiš svoju Moc neodvodzuje od nikoho. Je Jeho. Chce – a stane sa! 

„Účasťou v Bohu sa človek stáva milosťou tým, čím je Kristus svojou 
prirodzenosťou.“ (sv. Ján Damascénsky, 7. storočie) 



Znamenia zvrchovanej moci I. 

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." 

• 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. 

• a hneď bol očistený – 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.“ 

• nikomu o tom nehovor – Ježiša sprevádzajú veľké zástupy divákov 
– takže ono „nikomu o tom nehovor“ sa týkajú skôr malomocného 
cesty do Jeruzalema. Nemá tam predčasne budiť rozruch a 
vykresľovať Krista ako nejakého „divotvorcu“, či ako Boha(!) – čas na 
podobné zjavenie Krista v Jeruzaleme ešte nenastal a viera 
očisteného v tejto chvíli ďaleko predbehla „vieru Izraela“. Namiesto 
toho má ísť a splniť si tam povinnosť, ktorú tam má...  



Znamenia zvrchovanej moci I. 

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." 

• 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.“  

„Toto je zákon o malomocných: V deň jeho očisťovania privedú ho ku kňazovi,  3 ale kňaz vyjde (mu v 
ústrety) von z tábora. Keď kňaz pri prehliadke zistí, že sa malomocenstvo na malomocnom vyliečilo,  4 
kňaz nariadi priniesť pre očisťovaného dva živé čisté vtáky, cédrové drevo, karmazínové nitky a yzop.  5 
Kňaz rozkáže jedného z vtákov zabiť nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou.  6 Potom však vezme 
živého vtáka, cédrové drevo, karmazínové nitky a yzop a namočí to, aj živého vtáka, do krvi vtáka, ktorý 
bol zabitý nad (nádobou s) pramenitou vodou.  7 Nato sedem ráz pokropí (človeka), čo sa má očistiť od 
malomocenstva, a tak ho očistí. Živého vtáka však nechá voľne uletieť do poľa.  8 Potom si ten, čo sa má 
očistiť, vyperie odev, ostrihá si všetky vlasy, umyje sa vodou a bude čistý. Po tomto môže ísť do tábora, 
musí však ostať sedem dní vonku mimo svojho stanu.  9 Na siedmy deň si zasa ostrihá všetky vlasy, 
hlavu, bradu, obrvy; ostrihá si vôbec všetky vlasy, vyperie si šaty, umyje si telo vodou a bude čistý.  10 Na 
ôsmy deň vezme dva bezchybné baránky a jednu bezchybnú jalovičku, tri desatiny (efy) jemnej, s olejom 
pomiešanej múky a log oleja na potravinovú obetu.  11 Kňaz, ktorý vykonáva očisťovanie tohoto človeka, 
... Takto ho kňaz zbaví viny pred Pánom.  19 Potom kňaz prinesie obetu za hriech a očisťovaného zbaví 
viny, takže bude oslobodený od svojej nečistoty.  20 Nato kňaz prinesie na oltári celostnú žertvu a 
potravinovú obetu. Takto ho kňaz zbaví hriechu a je čistý. (Lv 14,2-20 SSV). 

• im na svedectvo – v Matúšovom podaní je to prvá „správa“, ktorú 
o sebe posiela Ježiš tým, ktorí sú vodcami Národa: kňazom a 
veľkňazom Jeruzalemského Chrámu (sám Veľkňaz bol z titulu svojej 
funkcie hlavou „židovskej samosprávy“). 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Znamenia zvrchovanej moci II. 

5 Keď potom vošiel do 
Kafarnauma, pristúpil k nemu 
stotník s prosbou:  6 "Pane, 
sluha mi leží doma ochrnutý a 
hrozne trpí."  7 On mu povedal: 
"Prídem a uzdravím ho."  8 
Stotník mu odpovedal: "Pane, 
nie som hoden, aby si vošiel pod 
moju strechu, ale povedz iba 
slovo a môj sluha ozdravie.  9 
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."  10 Keď to 
Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo 
ho sprevádzali, povedal: "Veru, 
hovorím vám: Takú vieru som 
nenašiel u nikoho v Izraeli.  11 
Hovorím vám, že prídu mnohí 
od východu i západu a budú 
stolovať s Abrahámom, Izákom 
a Jakubom v nebeskom 
kráľovstve,  12 a synovia 
kráľovstva budú vyhodení von 
do tmy; tam bude plač a 
škrípanie zubami."  13 A 
stotníkovi Ježiš povedal: "Choď 
a nech sa ti stane, ako si uveril." 
A v tú hodinu jeho sluha 
ozdravel. 

• stotník – „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 7,2 („Tam mal istý stotník sluhu, 
ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý“) a „syn" (hyios) v Jan 
4,46 („Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume 
chorého syna“).“ 

• prídem a uzdravím... – „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“ – a mohla by v sebe skrývať otázku 
stotníkovi ako pohanovi: Za koho ma máš? Prečo si myslíš, že práve 
ja by som mohol uzdraviť tvojho sluhu/syna? Čo o mne vieš, čo si o 
mne myslíš? 



Znamenia zvrchovanej moci II. 

5 Keď potom vošiel do 
Kafarnauma, pristúpil k nemu 
stotník s prosbou:  6 "Pane, 
sluha mi leží doma ochrnutý a 
hrozne trpí."  7 On mu povedal: 
"Prídem a uzdravím ho."  8 
Stotník mu odpovedal: "Pane, 
nie som hoden, aby si vošiel pod 
moju strechu, ale povedz iba 
slovo a môj sluha ozdravie.  9 
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."  10 Keď to 
Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo 
ho sprevádzali, povedal: "Veru, 
hovorím vám: Takú vieru som 
nenašiel u nikoho v Izraeli.  11 
Hovorím vám, že prídu mnohí 
od východu i západu a budú 
stolovať s Abrahámom, Izákom 
a Jakubom v nebeskom 
kráľovstve,  12 a synovia 
kráľovstva budú vyhodení von 
do tmy; tam bude plač a 
škrípanie zubami."  13 A 
stotníkovi Ježiš povedal: "Choď 
a nech sa ti stane, ako si uveril." 
A v tú hodinu jeho sluha 
ozdravel. 

• nie som hoden... – styk s pohanmi, „neobrezancami“, ktorí boli 
rituálne „nečistí“ poškvrňoval – porov.: „Od Kajfáša viedli Ježiša do 
vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby 
sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.  29 Preto vyšiel 
von za nimi Pilát...”  (Jn 18,28-29 SSV). Z tohto pohľadu by sa stotník 
mohol javiť ako „veci znalý“: nečaká, že Ježiš vstúpi do jeho domu, 
ba ani že sa s ním bude nejako „bratríčkovať“ tu, kam Mu vyšiel 
naproti. Ale vyšiel Mu naproti (podobne ako Pilát Židom), aby Ho 
požiadal o uzdravenie – v ktoré verí aj bez toho, aby si myslel, že by 
kvôli tomu Ježiš musel fyzicky vojsť do jeho domu, či sa dokonca 
dotknúť chorého. 

• mám pod sebou vojakov... ak poviem „urob!“, urobí... – „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).“ 
Ježiš je teda ten, ktorý MÁ MOC. Je nadradený svetu, je jeho Pánom 
a Vládcom. Stotník hľadí na Krista ako na Boha! 

• povedz iba slovo – znova motív z predchádzajúceho zázraku. Ježiš 
Je Boh. Stačí Mu slovo. Jeho slovo je Božie, tvorivé. Povie – a stane 
sa! 



Znamenia zvrchovanej moci II. 

5 Keď potom vošiel do 
Kafarnauma, pristúpil k nemu 
stotník s prosbou:  6 "Pane, 
sluha mi leží doma ochrnutý a 
hrozne trpí."  7 On mu povedal: 
"Prídem a uzdravím ho."  8 
Stotník mu odpovedal: "Pane, 
nie som hoden, aby si vošiel pod 
moju strechu, ale povedz iba 
slovo a môj sluha ozdravie.  9 
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."  10 Keď to 
Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo 
ho sprevádzali, povedal: "Veru, 
hovorím vám: Takú vieru som 
nenašiel u nikoho v Izraeli.  11 
Hovorím vám, že prídu mnohí 
od východu i západu a budú 
stolovať s Abrahámom, Izákom 
a Jakubom v nebeskom 
kráľovstve,  12 a synovia 
kráľovstva budú vyhodení von 
do tmy; tam bude plač a 
škrípanie zubami."  13 A 
stotníkovi Ježiš povedal: "Choď 
a nech sa ti stane, ako si uveril." 
A v tú hodinu jeho sluha 
ozdravel. 

• zadivil sa... nenašiel v Izraeli... – 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“ (Iz 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! 

• mnohí prídu... – „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.“ (Silváno Fausti) 

Tu pramení Pavlova teológia o viere: Zákon je prípravou pre Krista 
(Gal 3,24). Ale Kristus prináša Božie synovstvo – a to je úplne nová 
identita, ktorú môžeme prijať iba vierou, že Boh je naozaj náš Otec a 
my naozaj sme synovia a dcéry Boha v Kristovi (Rim 8,14-17). 

V tomto smere veriaci pohan je ten, ktorý vchádza do Kráľovstva – a 
akokoľvek zákonom pripravený, ale nakoniec neveriaci Žid, doň 
napriek všetkému pre svoju neveru nevchádza... 



Znamenia zvrchovanej moci II. 

5 Keď potom vošiel do 
Kafarnauma, pristúpil k nemu 
stotník s prosbou:  6 "Pane, 
sluha mi leží doma ochrnutý a 
hrozne trpí."  7 On mu povedal: 
"Prídem a uzdravím ho."  8 
Stotník mu odpovedal: "Pane, 
nie som hoden, aby si vošiel pod 
moju strechu, ale povedz iba 
slovo a môj sluha ozdravie.  9 
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."  10 Keď to 
Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo 
ho sprevádzali, povedal: "Veru, 
hovorím vám: Takú vieru som 
nenašiel u nikoho v Izraeli.  11 
Hovorím vám, že prídu mnohí 
od východu i západu a budú 
stolovať s Abrahámom, Izákom 
a Jakubom v nebeskom 
kráľovstve,  12 a synovia 
kráľovstva budú vyhodení von 
do tmy; tam bude plač a 
škrípanie zubami."  13 A 
stotníkovi Ježiš povedal: "Choď 
a nech sa ti stane, ako si uveril." 
A v tú hodinu jeho sluha 
ozdravel. 

• 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 – obyčajným slovom! 

„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.“ 

 

 

 

 

 

* 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)“ 

Iste si ešte pamätáme, že toto Ježišovo vyučovanie sa podľa Jána dialo 
počas Ježišovej cesty do Jeruzalema na sviatky. 
Matúš ale koncipuje svoje evanjelium ako jednu-jedinú symbolickú cestu 
Ježiša z Galilei do Jeruzalema. Preto tento Ježišov pobyt v Jeruzaleme 
vynecháva a hneď preskakuje k Ježišovmu návratu do Kafarnauma. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Znamenia zvrchovanej moci III. 

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."  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." 

• testiná... – čiže svokra 

• vstala – „ Její uzdravení je popsáno výrazy vyhrazenými pro 
Ježíšovo vzkříšení (égerthé).“ – čo naznačuje, že ono „vstatie“ 
nebolo len to fyzické, z postele. 

• a obsluhovala Ho – „ Tato žena je první Pánovo dokončené, 
„dokonalé" dílo: nové lidstvo, vzor a obraz Syna/Služebníka, kterého 
jsou ostatní povoláni následovat. … 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).“ (Silváno Fausti) 

V Petrovej svokre sa akoby uzatvára kruh iniciácie kresťana: 
• iniciatíva Boha: „uvidel… dotkol sa…“ 
• služba Boha, ktorý uzdravuje a (porov. ďalej) berie na seba naše 
slabosti a choroby,… 
• a následne rovnaká služba a darovanie sa človeka Bohu… 

… 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“) 



Znamenia zvrchovanej moci III. 

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."  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." 

• keď sa zvečerilo... – 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. Takže večer, keď skončil sobotňajší 
odpočinok, konečne ľudia prichádzajú k Petrovmu domu za Ježišom 
a konečne mu môžu priniesť (priviesť) svojich chorých. 

• On – aj SZ obsahuje veľa prípadov uzdravenia. Ale vždy je to len 
výsledok modlitby k Bohu. Boh je ten, ktorý uzdravuje. Nikdy nie je 
nijaký zázrak pripočítaný človekovi, prorokovi, ktorého rukami, či 
slovami bol vykonaný. Človek je len prostredník Božej Moci. Ale tu 
koná priamo Ježiš: ON uzdravuje, ON vyháňa Diablov,...  

slovom – ... nie prosbou k Bohu, ale prostým povelom, príkazom – 
dotretice Matúš vzťahuje na Krista ono Božské „tvorenie slovom“. 

• vzal na seba... niesol naše... – To, čo sa deje, nie sú len nejaké 
„izolované prejavy moci“, ale začiatok „Veľkého uzdravenia“ 
ľudstva a sveta – 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“ (Lk 11,20 SSV) – „Tímto způsobem citát 
zasazuje Ježíšovu službu uzdravování do kontextu jeho utrpení, 
nejedná se tudíž jen o projevení moci.“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Reakcie a odpovede 

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." 

• zákonník – prvý raz sa tento termín objavuje po návrate Izraelitov z 
babylonského zajatia a konkrétne sa ním označuje Ezdráš. Boli to 
znalci zákona (absolventi vyšších rabínskych škôl), grupujúci sa z 
radov farizejov. Vznik tejto „kasty“ zrejme podnietil fakt, že po 
odvlečení do zajatia v Babylone bol Chrám zničený a bohoslužba 
ustala – a tí, čo boli zavlečení do Babylonu ani nemali možnosť 
zúčastňovať sa na obradoch v Jeruzalemskom Chráme a to aj keby 
fungovali. Jediným prejavom viery a jedinou bohoslužbou sa tak stal 
Zákon a jeho štúdium. 

• pôjdem za tebou, kam pôjdeš... – o tom je učeníctvo, o učení sa 
životu, nie teórii – „Učedník následuje svého učitele: společný život 
naučí víc než jakákoli slova.“ (Silváno Fausti). Podmienkou učeníctva 
je tak bezvýhradné nasledovanie Učiteľa. 

Je tu ale háčik: 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! 



Reakcie a odpovede 

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." 

• líšky... Syn človeka... – Ježiš promptne uvádza tieto nevyslovené 
očakávania na pravú mieru. „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.“ 
(Silváno Fausti) 

Ježiš nie je pozemský Mesiáš, akého očakávali eséni, ale aj ďalší. 
Nemá ríšu, v ktorej by sa mohol dotyčný pozemsky uplatniť a urobiť 
nejakú „kariéru“. Sám býva „na priváte“ u Šimonovcov, nič viac 
nemá. Vopred na to dotyčného upozorňuje.  

Nemusíme v tom vidieť nejaký náznak krajnej chudoby, dokonca 
bezdomovectva, či niečo podobné. Len fakt, že Ježiš síce netrie 
núdzu, ale sám nevlastní nič, všetko, čo „má“ je len slobodným 
darom tých, ktorí Ho milujú...  



Reakcie a odpovede 

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." 

• pochovať si otca... – najskôr v zmysle „doopatrovať“, čiže postarať 
sa o neho až do smrti. Ale môže to byť aj skutočne narážka na 
pohrebný obrad: Podle rabínského zákona jsou povinnosti spojené s 
pohřbením blízkého příbuzného důležitější než povinnost modlit se 
denní modlitby v ustanovenou dobu (viz mBera 3,1).“ 

• poď... a nechaj... – „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.“  

K samotnej otázke doopatrovania/pohrebu z Ježišovej 
odpovede je jasné, že okrem dotyčného tam ešte sú ľudia, ktorí 
sa môžu a chcú o danú záležitosť postarať – otec teda neostane 
ponechaný „napospas“... 

„Každá 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.“ (Silváno Fausti) 



Reakcie a odpovede 

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." 

• mŕtvi pochovávajú mŕtvych... – kto neuveril, kto neprijal Ježiša, je 
mŕtvy... porov.: „Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.  
48 Ja som chlieb života.  49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a 
pomreli.  50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel 
nik, kto bude z neho jesť.  51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. 
Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja 
dám, je moje telo za život sveta.““  (Jn 6,47-51 SSV) 

Ježiš nie je len nejaký „prostredník“ niečoho, len „ohlasovateľ“, či 
iba „učiteľ“. ON JE CIEĽ a NAPLNENIE všetkého, čo ohlasuje! On Je 
Kráľovstvom, Nebom, všetkým: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 
14,6 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Kto je Ježiš, že vznáša takéto neslýchané nároky??? 

„V Neusnerovej knihe [Rabín mluví s Ježíšem] 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 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.) 



Kto je Ježiš, že vznáša takéto neslýchané nároky??? 

„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) 

V Matúšovej dobe však tento nárok bol stále 
neslýchaný – a obzvlášť pre Židov, ktorým 
Matúš zrejme svoje evanjelium adresoval. 

Preto Matúš pokračuje vo „verifikácii“ aj tohto 
Ježišovho nároku. 



Potvrdenie nároku I.: Zvrchovaná moc nad svetom... 

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?" 

• more... – oddávna symbol zla, opozície voči Bohu – ako niečo, čo 
sa svojou nestálosťou stále búri voči poriadku, ktorý Boh do sveta 
stvorením vniesol:  

Jedine Boh má moc „nad neskrotným morom“: „On samojeden 
rozostiera nebesá a prechádza sa po morských hlbinách“ (Job 9,8 
SSV); „Ktože bránami to more uzavrel, keď sa prúdom vzdulo, zo dna 
vyvrelo,  9 keď som za odev mu oblak pridelil, ako plienky zasa 
mračno pošmúrne?  10 Potom som ho sputnal svojím zákonom, vložil 
som naň zámok, dvoje brány tiež.  11 Povedal som: “Potiaľ smieš, 
ďalej nie, tu sa už rozbije pýcha tvojich vĺn.”“ (Job 38,8-11 SSV). 

• 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]).“ 

• Pane, zachráň nás, hynieme! – Učeníci sa k Ježišovi skutočne 
modlia! Obracajú sa na Neho ako na Boha. „liturgické zvolání obce 
„Pane (kyrie), zachraň nás, nebo zahyneme!"“ (Malý Štuttgatský 
komentár); „Matouš změnil prohlášení učedníků v modlitební 
prosbu, v níž je Ježíš osloven jako „Pán" (kyrie) a požádán, aby 
učinil něco, co odvrátí bezprostřední nebezpečí.“ 



Potvrdenie nároku I.: Zvrchovaná moc nad svetom... 

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?" 

• maloverní – Ježiš práve nedávno ukázal učeníkom prejavy 
zvrchovanej, ničím neobmedzenej moci... Hovorí i viere v Neho, je 
predsa s nimi, tak čoho sa boja? 

• pohrozil – Ježiš znova koná vlastnou mocou. Nemodlí sa, nevzýva 
Boha, nežiada Božiu pomoc – ale sám koná s úplne zvrchovanou 
mocou nad živlami sveta! 

• ktože je to...? – Ježišovo konanie nutne vyvolalo v mysliach Židov 
zaujímavé paralely, napríklad: „5 Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a 
vydesili zlostné prívaly. ... 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku 
svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas ... Z výsosti čiahol 
rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd“ (Ž 18,5-17 
SSV); „Pane, Bože zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Pane, a pravda 
je u teba.  10 Ty vládneš nad neskrotným morom a zmierňuješ jeho 
vlnobitie“  (Ž 89,9-10 SSV); „4 Vari by nás bola voda zaliala a riava sa 
prevalila cez nás.  5 Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.  6 
Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť“ (Ž 124,4-6 
SSV) a pod. 

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



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Potvrdenie nároku II.: ... kdekoľvek, kedykoľvek, nad čímkoľvek! 

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. 

• 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.“ (Silváno Fausti) 

• dvaja posadnutí – „Tam, kde lidé neznají Boha, je zvlášť viditelná 
činnost nepřítele.“(Silváno Fausti) „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.“ 

• z hrobov – „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."“ – Izaiáš tieto slová adresuje Izraelu v jeho 
spohanšetenej situácii, kedy sa od Boha odvracia k modlám a k 
pohanskému spôsobu kultu a života v čase pred babylonským 
zajatím. 



Potvrdenie nároku II.: ... kdekoľvek, kedykoľvek, nad čímkoľvek! 

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. 

• 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.“ (Silváno Fausti) 

• dvaja posadnutí – „Tam, kde lidé neznají Boha, je zvlášť viditelná 
činnost nepřítele.“(Silváno Fausti) „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.“ 

• z hrobov – „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."“ – Izaiáš tieto slová adresuje Izraelu v jeho 
spohanšetenej situácii, kedy sa od Boha odvracia k modlám a k 
pohanskému spôsobu kultu a života v čase pred babylonským 
zajatím. 
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Potvrdenie nároku II.: ... kdekoľvek, kedykoľvek, nad čímkoľvek! 

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. 

• 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 [Čo ťa do nás?] („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.“ 
(Silváno Fausti) 
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vyšli z hrobov a boli takí 
zúriví, že sa nik neodvážil 
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• Človek je tvor slobodný a slobodne si volí, čo chce. 
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• To Satana prekvapuje – vie, že Boh je jeho nepriateľom, lebo 
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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! 
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a keď ho uvideli, prosili ho, 
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• prosili – oproti Bohu (a Kristus tu ako Boh znova vystupuje) nemá 
Diabol žiadnu moc. Môže len zúfalo prosiť...  

• 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.“ (Silváno Fausti) 

Aký kráľ – také kráľovstvo. Ľudia sú pre Diabla „nadštandard“, veď 
sú stvorení na obraz Boha a pre zbožštenie sa v Bohu! Ježiš tak 
symbolicky vykazuje Diabla tam, kam skutočne patrí: mimo svet 
Boha, anjelov, ale aj ľudí, mimo brán Kráľovstva! 

O tomto okamihu zrejme píše Zjavenie: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho 
anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli,  8 ale neobstáli a už 
nebolo pre nich miesto v nebi.  9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá 
diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním 
boli zvrhnutí jeho anjeli“  (Zjv 12,7-9 SSV), porov.: „On [Ježiš] im povedal: 
"Videl som satana padať z neba ako blesk“ (Lk 10,18 SSV). 
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zlými duchmi.  34 Tu celé 
mesto vyšlo oproti Ježišovi, 
a keď ho uvideli, prosili ho, 
aby odišiel z ich kraja. 

• On im to dovolil... – Ježiš znova koná ako zvrchovaný Pán. Môže 
Diablov vyhnať, môže im prikazovať – a oni Ho musia na slovo 
poslúchať... 

• črieda... zahynula vo vodách – 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 vrátiť Diablovi 
a tak ho zanechať – a seba darovať Bohu? 

• prosili Ho, aby odišiel – Alebo Diablovo kráľovstvo, alebo Božie. 
Neexistuje stredná cesta. Obyvatelia Gadary tiež tvárou v tvár Božej 
moci volia: 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: „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“ (Zjv 3,20 SSV). 
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vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3,20 SSV). 

TOTO JE DÔLEŽITÝ POZNATOK, ktorý už predvída udalosti 
Veľkého piatku: 

• človek nutne musí byť slobodný, ak má byť zbožštený. Boh 
slobodný je – a ak by človek nebol rovnako slobodný, nemohol by 
byť ako Boh. 

• Počuť Evanjelium a zažiť Božiu Moc nie je automatická záruka 
obrátenia v zmysle „Ak by si vedel... poznal... videl... isto by si si 
zvolil Krista“ – porov.: „aj diabli veria, a trasú sa!“ (Jak 2,19 SSV) 

• Sú ľudia, ktorí viac milujú veci svetské a pozemské („Svetlo 
prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky 
boli zlé“ (Jn 3,19 SSV)) – a preto si proti všetkej logike zvolia svet 
a neuveria, že Boh a Svetlo sú lepšie, ako Diabol a temnota. 

S tým sa musíme naučiť žiť a rátať. Nakoniec, Ježiš je Boh – ale 
ani On nezachránil Judáša...  
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Mohli by sme to nazvať „prvým pastoračným 
neúspechom Ježiša Krista“ – a je zvláštne pre nás vidieť 
samého Ježiša, ako Jeho ohlasovanie a „pastoračná 
činnosť“ niekde končí fiaskom a On bezmocne odchádza. 

Na druhej strane je to pre nás isté „povzbudenie“, keď 
sme vo svojich optimistických očakávaniach sklamaní 
tým, čo konštatuje už dávno pred Kristom prorok Izaiáš: 
„Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ (Rim 10,16 SSV). 
A pamätali na slová Krista: „Neboj sa, maličké stádo, lebo 
vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12,32 
SSV), či na slová Pavla: „Pre všetkých som sa stal všetkým, 
aby som zachránil aspoň niektorých“ (1 Kor 9,22 SSV). 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



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

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."  5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:  6 "Pane, sluha mi leží doma 
ochrnutý a hrozne trpí."  7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."  8 Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.  9 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."  10 
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.  
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,  
12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."  13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a 
nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.   

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."  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."   

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?"  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. (Mt 8,1-34 SSV) 



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

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."  5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:  6 "Pane, sluha mi leží doma 
ochrnutý a hrozne trpí."  7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."  8 Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.  9 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."  10 
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.  
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,  
12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."  13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a 
nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.   

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."  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."   

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?"  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. (Mt 8,1-34 SSV) 



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

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."  5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:  6 "Pane, sluha mi leží doma 
ochrnutý a hrozne trpí."  7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."  8 Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.  9 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."  10 
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.  
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,  
12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."  13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a 
nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.   

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."  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."   

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?"  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. (Mt 8,1-34 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

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."  5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:  6 "Pane, sluha mi leží doma 
ochrnutý a hrozne trpí."  7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."  8 Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.  9 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."  10 
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.  
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,  
12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."  13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a 
nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.   

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."  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."   

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?"  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. (Mt 8,1-34 SSV) 



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



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



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



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel štrnásty... 

inky 2016 


