
diel devätnásty... 



 
Zopakovanie 
 

Boh je Ten Iný: „Ako sú nebesá vyvýšené nad 
zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a 
moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Iz 55,9 
SSV) 

Môžeme k Bohu pristupovať dvomi spôsobmi: 

VOLUNTARISTICKY – máme svoju predstavu o 
tom, aký Boh má byť a ako konať. Ak sa tak 
nedeje, sme sklamaní, roztrpčení, búrime sa, 
možno úplne opustíme, alebo poprieme Boha… 

RACIONALISTICKY – skúmame, aký Boh je, aby 
sme Ho mohli prijímať takého, ako Je. Touto 
cestou sa vydáva kresťanstvo. 

Racionalistický postoj nás potom môže viesť k 
tomu, čo je cieľom: 

• spoznať  Boha a porozumieť Mu – „viera je 
porozumením“ (Claude Tresmontant); 

• zamilovať si Boh a to, čím Je; 

• pripodobňovať sa Bohu – lebo to milujeme; 

• prijať Ducha Svätého, ktorý podobných Bohu 
zjednocuje s Bohom a tak sa zbožštiť v Bohu. 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Ach, tá sobota! (Mt 12,1–29) 

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.  2 Keď to videli 
farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu."  3 On im povedal: "Nečítali ste, 
čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?  4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, 
ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú 
v chráme sobotu, a predsa sú bez viny?  6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.  7 Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,” neboli by ste odsúdili nevinných.  8 Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou."  9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.  10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu uzdraviť?" Chceli ho totiž obžalovať.  11 On im povedal: "Nájde sa medzi vami človek, ktorý 
by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?  12 A o koľko viac je 
človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť."  13 Potom povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel 
a bola zasa zdravá ako druhá.  14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.  15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ 
odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,  16 len im pohrozil, aby ho neprezradili.  17 Tak sa splnilo, čo 
povedal prorok Izaiáš:  18 "Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom.  19 Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť 
na ulici jeho hlas.  20 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu.  21 V 
jeho meno budú dúfať národy."  22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. 
On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.  23 Zástupy žasli a vraveli: "Nie je toto syn Dávidov?"  24 Ale počuli to 
farizeji a hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."  25 Ale on poznal 
ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo?  
27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi 
sudcami.  28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.  29 Alebo ako 
môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu 
vyplieni dom. (Mt 12,1-29 SSV) 



Sobota a trhanie klasov 

V tom čase išiel Ježiš v sobotu 
cez obilné pole. Jeho učeníci 
boli hladní a začali trhať klasy 
a jesť.  2 Keď to videli farizeji, 
povedali mu: "Pozri, tvoji 
učeníci robia, čo neslobodno 
robiť v sobotu."  3 On im 
povedal: "Nečítali ste, čo 
urobil Dávid, keď bol hladný 
on i jeho družina?  4 Ako 
vošiel do Božieho domu a 
jedol obetované chleby, ktoré 
nesmel jesť ani on, ani tí, čo 
boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v 
Zákone ste nečítali, že kňazi v 
sobotu porušujú v chráme 
sobotu, a predsa sú bez viny?  
6 No hovorím vám: Tu je 
niekto väčší než chrám.  7 
Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo 
chcem, a nie obetu,” neboli 
by ste odsúdili nevinných.  8 
Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou." 

• SOBOTA – „Název sabat (sobota) označuje nábožensky 
motivovanou nečinnost. Tento zvyk se objevuje v nejstarších textech 
Zákona (Ex 20,8; 23,12; 34,21) a sahá pravděpodobně do doby před 
Mojžíšem. Jeho původ není zcela vyjasněn. V bibli se objevuje ve 
spojení s posvátným rytmem týdnů, končících vždy dnem odpočinku, 
slavností a bohoslužebných shromáždění (Oz 2,13; 2 Král 4,23; Iz 1,13). 
… V textu smlouvy se zdůrazňuje humanitní stránka tohoto přikázání, 
umožňujícího otrokům potřebný oddech (Ex 23,12). Podobně 
argumentuje ještě i Deuteronomium (Dt 5,12...), ale kněžská sbírka 
zákonů mu už dává jiný smysl. Člověk napodobuje prací činnost 
samého Stvořitele a oddech od práce sedmého dne napodobuje i 
jeho odpočinek (Ex 31,13...; Gn 2,2n). Bůh dal sobotu Izraeli jako 
znamení jeho posvěcení (Ex 20,12). … Tento den je «posvěcen» (Dt 
5,12) posvátným shromážděním (Lv 23,3), přinášením obětí (Nm 
28,9n), výměnou předkladných chlebů (Lv 24,8; 1 Kron 9,32). Mimo 
Jeruzalém se lid shromažďuje v synagoze ke společné modlitbě a 
četbě Písma s výkladem. … V makabejském období bylo přikázání o 
sobotním odpočinku zachováváno tak přísně, že se např. Asidejci 
nechali raději pobít, než by se proti němu prohřešili tím, že by sáhli 
ke zbraním (1 Mak 2,32-38). Na prahu NZ bylo zachováváno velmi 
striktně esény, zatímco farizeové se řídili důmyslným systémem 
rozlišování.“ (Xaveir Leon-Dufour, Slovník biblické teologie) 



Sobota a trhanie klasov 

V tom čase išiel Ježiš v sobotu 
cez obilné pole. Jeho učeníci 
boli hladní a začali trhať klasy 
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on i jeho družina?  4 Ako 
vošiel do Božieho domu a 
jedol obetované chleby, ktoré 
nesmel jesť ani on, ani tí, čo 
boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v 
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sobotu, a predsa sú bez viny?  
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znamená: “Milosrdenstvo 
chcem, a nie obetu,” neboli 
by ste odsúdili nevinných.  8 
Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou." 

• TRHANIE KLASOV – „Jednání učedníků odpovídá Dt 23,25 (ČEP): 
„Když vejdeš do obilí svého bližního, smíš si rukou natrhat klasů, 
ale nebudeš obilí svého bližního žnout srpem." Záměrem této 
dobročinné legislativy (viz Dt 23,25) bylo pomáhat potřebným, ale 
zároveň jim nebylo dovoleno dělat si zásoby.“ (Sacra Pagina, ak nie je 

uvedené inak) 

Problém teda nebol v tom, že by ich niekto obviňoval z krádeže 
(ako by tomu bolo dnes), u hladného a chudobného pocestného 
to bolo jednanie plne v súlade so zákonom. 

• Robia to, čo neslobodno robiť v sobotu – Problém je, že to robia 
v sobotu. „Farizeové si stěžují na Ježíšovy učedníky, protože si 
vykládají jejich jednání jako porušení Ex 34,21 („Šest dní budeš 
pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni 
odpočineš" [ČEP]). V mŠab 7,2 je seznam 39 prací, které jsou v 
sobotu zakázány.' Práce, která nejvíce odpovídá jednání učedníků, 
je „sklízení" (haqqócér).“ 
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uvedené inak) 

Problém teda nebol v tom, že by ich niekto obviňoval z krádeže 
(ako by tomu bolo dnes), u hladného a chudobného pocestného 
to bolo jednanie plne v súlade so zákonom. 

• Robia to, čo neslobodno robiť v sobotu – Problém je, že to robia 
v sobotu. „Farizeové si stěžují na Ježíšovy učedníky, protože si 
vykládají jejich jednání jako porušení Ex 34,21 („Šest dní budeš 
pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni 
odpočineš" [ČEP]). V mŠab 7,2 je seznam 39 prací, které jsou v 
sobotu zakázány.' Práce, která nejvíce odpovídá jednání učedníků, 
je „sklízení" (haqqócér).“ 

Je to pochybný argument, pretože Dt 23,25 jasne 
odlišuje „vymŕvanie“ od „žatvy“. Porušením soboty 
by to ale mohlo byť, pokiaľ sa pýtajú stúpenci 
esénov, či dokonca eséni samotní: „„Ze všech 
ustanovených času je nejdůležitějším sobota (CD 
10-11). K zakázaným činnostem v sobotu patří 
rozhovor o čemkoli, co přesahuje základní věci, 
jakékoli finanční transakce a delší 'chození'. Na 
polích se nesmí nic sbírat a jíst a strava se má 
připravit před sobotou. Vodu je dovoleno pít z 
potoka, ale nesmí se čerpat ze studny. Přísně se 
omezuje i vyvádění zvířat na pastvu a nesmí se 
pomoci zvířeti při prorodu, ani když spadne do 
jámy. (...)“ (James H. Charslesworth, Ježiš a svitky 
od Mrtvého moře) 
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jámy. (...)“ (James H. Charslesworth, Ježiš a svitky 
od Mrtvého moře) 

„Podle chápání farizeů existuje vnitřní řád Zákona, neboť 
jen tak se dal vyřešit problém, že uvnitř Tóry existovaly 
příkazy, které si zřejmě navzájem odporovaly. Mohlo se 
totiž stát, že se mravní povinnost vůči bližnímu setkala s 
kultovní povinností vůči Bohu, anebo že kolidovaly dva 
kultovní příkazy. … Pro všechny případy kolizí Zákona 
platila tedy zásada, že povinnost vůči Bohu má přednost 
před povinností vůči člověku, a čím důležitější je určité 
přikázání pro kult, tím více je schopno vyřadit z účinnosti 
jiná kultovní přikázání.“ (Malý štuttgatský komentár) 

Na základe toho potom má predpis o zachovaní soboty 
tiež prednosť pred povolením pocestnému vymŕvať klasy 
a jesť.  
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• Kňazi v Chráme porušujú sobotu – Práve toto je dobrá ilustrácia 
onoho uprednostnenia kultovo dôležitejšieho príkazu pred 
príkazom menej dôležitým: zmyslom soboty je odpočinok a 
bohoslužba, teda bohoslužba ospravedlňuje aj prípadné 
porušenie soboty: „ V Tóře samotné jsou nařízení, která dovolují 
kněžím pracovat v chrámu v sobotu: kladou předkladné chleby (Lv 
24,8) a dvakrát denně přinášejí zápalnou oběť (Nin 28,9-10). Tím, 
že nachází precedens v Tóře, zasazuje Matouš jednání Ježíšových 
učedníků v sobotu do mezí židovského práva.“ 

• Čo urobil Dávid… – „Příhodu o Davidovi a jeho mužích, kteří 
jedli předkladné chleby ve svatyni v Nobu, vypráví 1 Sam 21,1-6. 
Tento text se však o sobotě vůbec nezmiňuje. Společným bodem 1 
Sam 21,1-6 a Mt 12,3-4 je zahnání hladu následovníků 
Davida/Syna Davidova. … Ustanovení o předkladných chlebech je 
popsáno v Lv 24, 5-9. Ve svatyni bylo vystaveno dvanáct bochníků. 
Ty směli jíst jenom kněží („Áron ajeho synové"). Další zmínky o 
předkladných chlebech jsou v Ex 25, 30; 39,36; 40,23. Protože 
David nepocházel ze synů Áronových, neměl právo tyto chleby 
jíst.“ – tu sa o sobote nehovorí, ale hovorí sa tu o zjavnom 
porušení Zákona – len kvôli hladu a núdzi! 
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• Tu je niekto väčší ako Chrám – Kto je to? „Zdůvodnění postupuje 
od „lehčího" k „těžšímu" ( qal wechómer) … „Větší" je předmětem 
sporu: Je to Ježíš, nebo Boží království ustavené Ježíšem, či obec 
shromážděná okolo něho?“ 

Odpoveď je možno ešte o niečo prozaickejšia: je to Boh. Boh 
ako taký je väčší ako Chrám – a aj Chrám a kult majú slúžiť 
Bohu a Božím zámerom! 

Ak teda zmyslom soboty je radosť Božieho dňa, jeho 
zasvätenie a akési „sprítomnenie“ Božieho Pokoja – potom 
ako môže niečo podobné zažiť (a Boha oslavovať) človek, 
ktorý je hladný, možno uzimený, v núdzi, chorý (porov. ďalej) 
– a zákon, určený k oslave Boha a prežívaniu radosti z Boha 
mu mení Boha na tyrana a radosť na súženie? 

• Syn človeka je pánom aj nad sobotou – dosl. „Pánom teda aj 
nad sobotou je syn človeka!“ – gr. kyrios, vlastník, pán. Ježiš sa 
tým pasuje nielen na miesto Boha, ale súčasne hovorí, že On – 
ako Boh, Syn Otca – je týmto zmyslom a cieľom Zákona a teda aj 
soboty. Správne žitý Zákon a správne slávená sobota sú tie, ktoré 
vedú k Nemu. 



Sobota a trhanie klasov 

V tom čase išiel Ježiš v sobotu 
cez obilné pole. Jeho učeníci 
boli hladní a začali trhať klasy 
a jesť.  2 Keď to videli farizeji, 
povedali mu: "Pozri, tvoji 
učeníci robia, čo neslobodno 
robiť v sobotu."  3 On im 
povedal: "Nečítali ste, čo 
urobil Dávid, keď bol hladný 
on i jeho družina?  4 Ako 
vošiel do Božieho domu a 
jedol obetované chleby, ktoré 
nesmel jesť ani on, ani tí, čo 
boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v 
Zákone ste nečítali, že kňazi v 
sobotu porušujú v chráme 
sobotu, a predsa sú bez viny?  
6 No hovorím vám: Tu je 
niekto väčší než chrám.  7 
Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo 
chcem, a nie obetu,” neboli 
by ste odsúdili nevinných.  8 
Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou." 

• Tu je niekto väčší ako Chrám – Kto je to? „Zdůvodnění postupuje 
od „lehčího" k „těžšímu" ( qal wechómer) … „Větší" je předmětem 
sporu: Je to Ježíš, nebo Boží království ustavené Ježíšem, či obec 
shromážděná okolo něho?“ 

Odpoveď je možno ešte o niečo prozaickejšia: je to Boh. Boh 
ako taký je väčší ako Chrám – a aj Chrám a kult majú slúžiť 
Bohu a Božím zámerom! 

Ak teda zmyslom soboty je radosť Božieho dňa, jeho 
zasvätenie a akési „sprítomnenie“ Božieho Pokoja – potom 
ako môže niečo podobné zažiť (a Boha oslavovať) človek, 
ktorý je hladný, možno uzimený, v núdzi, chorý (porov. ďalej) 
– a zákon, určený k oslave Boha a prežívaniu radosti z Boha 
mu mení Boha na tyrana a radosť na súženie? 

• Syn človeka je pánom aj nad sobotou – dosl. „Pánom teda aj 
nad sobotou je syn človeka!“ – gr. kyrios, vlastník, pán. Ježiš sa 
tým pasuje nielen na miesto Boha, ale súčasne hovorí, že On – 
ako Boh, Syn Otca – je týmto zmyslom a cieľom Zákona a teda aj 
soboty. Správne žitý Zákon a správne slávená sobota sú tie, ktoré 
vedú k Nemu. 

VEĽMI AKTUÁLNE! 

• Mnohí aj katolíci dodržiavajú zákon spôsobom, ktorý ich 
od Boha a Krista vzďaľuje: „Tak, všetko som si splnil, 
pomodlil som sa, bol som v kostole,… mám to ‚na poriadku‘ 
– môžem teda ‚opustiť Boha‘ a ísť sa venovať svojim 
veciam, do zajtra / do budúcej nedele to mám vybavené a 
odbavené…“ 

• Podobne aj nedeľa: „Na omši sme boli, to máme splnené 
– a teraz sa môžeme začať konečne venovať svetským 
veciam, na Boha už myslieť nemusíme, s Ním sme si to už 
vybavili, sme si kvit…“ 

Toto je v praxi znesvätenie Zákona i nedele, nie je´j 
posvätenie! 



Sobota a trhanie klasov 

V tom čase išiel Ježiš v sobotu 
cez obilné pole. Jeho učeníci 
boli hladní a začali trhať klasy 
a jesť.  2 Keď to videli farizeji, 
povedali mu: "Pozri, tvoji 
učeníci robia, čo neslobodno 
robiť v sobotu."  3 On im 
povedal: "Nečítali ste, čo 
urobil Dávid, keď bol hladný 
on i jeho družina?  4 Ako 
vošiel do Božieho domu a 
jedol obetované chleby, ktoré 
nesmel jesť ani on, ani tí, čo 
boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v 
Zákone ste nečítali, že kňazi v 
sobotu porušujú v chráme 
sobotu, a predsa sú bez viny?  
6 No hovorím vám: Tu je 
niekto väčší než chrám.  7 
Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo 
chcem, a nie obetu,” neboli 
by ste odsúdili nevinných.  8 
Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou." 

• Milosrdenstvo chcem, a nie obetu – „Oz 6,6 byl již použit v Mt 
9,13. Vzhledem k chrámovému kontextu ustavenému v Mt 12,5-6 
je zde zmínka o „oběti" namístě, ale vede do širšího rámce 
rituálního chování, včetně přísného zachovávání soboty.“ 

Znova si musíme pripomenúť, že milosrdenstvo – to je postoj 
náklonnosti a vernej oddanosti druhému.  

• Božie milosrdenstvo je týmto postojom voči ľuďom – a 
jeho ovocím je Božie Kráľovstvo, sloboda, uzdravenie a Boží 
život pre všetkých ľudí v Božom Pokoji a Božej radosti. 

• Byť „milosrdný voči Bohu“ (ak sa to tak dá povedať) od 
človeka vyžaduje vernosť a oddanosť Bohu a tomuto Jeho 
zámeru. 

• Výsledkom je milosrdenstvo človeka k ľuďom – úsilie a 
snaha o to, aby všetci ľudia – manžel(ka), deti, príbuzní, 
susedia, kolegovia, priatelia,… – toto dosahovali a žili a tak v 
sebe naplnili Božiu túžbu.  

• Neboli by ste odsúdili nevinných – apoštoli presne na tomto 
pracujú a tomu zasvätili život – nezaslúžia preto odsúdenie! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Sobota a uzdravenie 

9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel 
do ich synagógy.  10 Tam 
bol človek s vyschnutou 
rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu 
uzdraviť?" Chceli ho totiž 
obžalovať.  11 On im 
povedal: "Nájde sa medzi 
vami človek, ktorý by 
svoju jedinú ovcu nechytil 
a nevytiahol z jamy, keby 
mu do nej padla, hoc aj v 
sobotu?  12 A o koľko viac 
je človek ako ovca! Teda v 
sobotu slobodno dobre 
robiť."  13 Potom povedal 
človekovi: "Vystri ruku!" 
On ju vystrel a bola zasa 
zdravá ako druhá.  14 
Farizeji vyšli von a radili sa 
o ňom, ako ho zahubiť. 

• ich synagógy – „Mk 3,1 a Lk 6,6 „jejich" vynechávají. Matoušovo 
vyjádření pravděpodobně odráží jeho vlastní dobu, kdy již došlo k 
rozdělení mezi „jejich synagógami" a „naší (křesťanskou) 
synagógou".“ – čo znamená už možno niekedy po smrti Štefana 
diakona a následnom prenasledovaní…  

Ale rovnako to môže proste znamenať, že Ježiš vchádza do 
synagógy tých istých farizejov a zákonníkov, ktorí ho kritizovali – 
a do ktorých mesta práve cez to pole smerovali, čo je asi ešte 
pravdepodobnejšie. Matúš teda iba zdôrazňuje, že aj nasledovná 
udalosť je len pokračovaním jednej a tej istej diskusie, ktorá sa 
začala tam, uprostred poľa. 

• vyschnutá ruka – „Řecké slovo je xéros („suchý", srov. xerox). 
Mužova ruka byla omezena v růstu a byla ochrnutá. Lze 
předpokládat, že se jednalo o dlouhodobý stav (možná dokonce již 
od narození), a ne o život ohrožující nemoc, která by vyžadovala 
v sobotu okamžitý zásah.“ Nie je to teda prípad, o ktorom hovoria 
rabíni: „Rabínský přístup k tomuto problému se objevuje v mJoma 
8,6: „Každé ohrožení života zatlačuje sobotu."“ 

• oni sa ho opýtali – teda tí istí, ktorí s ním na poli diskutovali.  



Sobota a uzdravenie 

9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel 
do ich synagógy.  10 Tam 
bol človek s vyschnutou 
rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu 
uzdraviť?" Chceli ho totiž 
obžalovať.  11 On im 
povedal: "Nájde sa medzi 
vami človek, ktorý by 
svoju jedinú ovcu nechytil 
a nevytiahol z jamy, keby 
mu do nej padla, hoc aj v 
sobotu?  12 A o koľko viac 
je človek ako ovca! Teda v 
sobotu slobodno dobre 
robiť."  13 Potom povedal 
človekovi: "Vystri ruku!" 
On ju vystrel a bola zasa 
zdravá ako druhá.  14 
Farizeji vyšli von a radili sa 
o ňom, ako ho zahubiť. 

• „Slobodno v sobotu uzdraviť?“ – Uzdravenie je práca. Pretože 
nejde o stav ohrozujúci bezprostredne život človeka, je na mieste 
liečenie odložiť na čas, keď sobota skončí. Má to svoju logiku – 
podobne, ako keď sú v nedeľu zatvorené nemocnice, ale otvorená 
pohotovosť: tam, kde ide o život, slúžia lekári aj v nedeľu, tam, kde 
o život nejde, si pacient bez problémov počká na pondelok…  

ALE – tu nejde o liečenie človeka človekom, ale o uzdravenie človeka 
Bohom. V tej chvíli to naberá na absurdnosti: 

• V tej najbizarnejšej podobe táto otázka znie: „Môže Boh 
Božou mocou konať Božie dielo v Boží deň?“ – a, samozrejme, 
týka sa to aj problému, „akou mocou“ Ježiš uzdravuje chorých… 

• Zatiaľ ale nikto nevyslovil pochybnosť, že Ježiš koná naozaj 
Božou mocou. V tom prípade zákonníkmi očakávaná odpoveď 
by mala znieť, v celej svojej absurdnosti, nejako takto: „Je Božia 
sobota a ani Boh preto dnes nesmie konať Božie dielo!“ Boží 
deň a Božie dielo jednoducho nejdú dohromady… 

• chceli Ho obžalovať – sú jasne napálení, naštvaní a sú rozhodnutí 
rýchlo skoncovať s takýmto porušovaním stáročia vytváranými a 
zabehnutými spôsobmi uctievania Boha. 



Sobota a uzdravenie 

9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel 
do ich synagógy.  10 Tam 
bol človek s vyschnutou 
rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu 
uzdraviť?" Chceli ho totiž 
obžalovať.  11 On im 
povedal: "Nájde sa medzi 
vami človek, ktorý by 
svoju jedinú ovcu nechytil 
a nevytiahol z jamy, keby 
mu do nej padla, hoc aj v 
sobotu?  12 A o koľko viac 
je človek ako ovca! Teda v 
sobotu slobodno dobre 
robiť."  13 Potom povedal 
človekovi: "Vystri ruku!" 
On ju vystrel a bola zasa 
zdravá ako druhá.  14 
Farizeji vyšli von a radili sa 
o ňom, ako ho zahubiť. 

• Nájde sa medzi vami človek…? – Eséni by povedali: KAŽDÝ! „V 
Damašském spise, který byl uznáván v Kumránu a který esejci 
pravděpodobně vydali. Všimněte si tohoto odstavce: „Ať nikdo 
nepomáhá zvířeti při porodu v sobotním dni, a když (zvíře) padne v 
sobotu do studny nebo do jámy, ať jej nikdo v sobotu nevytahuje." 
(CD 11,13)… Výslovnou výjimkou ze zákazu sobotní aktivity je 
pomoc člověku, jehož život ohrožuje oheň nebo voda.“ (James H. 
Charslesworth, Ježiš a svitky od Mrtvého moře) 

Ale toto nie sú eséni, ale farizeji, ktorí sú v tomto predsa len 
miernejší. Podľa toho Ježiš aj argumentuje.  

• o koľko viac je človek – „ Tento argument má opět strukturu qal 
vechómer. Jestliže takto jednáte s ovcí, oč více pak s lidskou 
bytostí!“ 

LENŽE… ako už bolo povedané, toto nie je prípad takejto život 
ohrozujúcej núdze. Preto Ježiš pokračuje: 

• slobodno dobre robiť – čiže konať v záujme Božích zámerov. 
Uzdravenie Božou mocou a následná radosť z Božej spásy a 
záchrany je nepochybne plne hodná soboty a je zmyslom soboty! 



Sobota a uzdravenie 

9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel 
do ich synagógy.  10 Tam 
bol človek s vyschnutou 
rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu 
uzdraviť?" Chceli ho totiž 
obžalovať.  11 On im 
povedal: "Nájde sa medzi 
vami človek, ktorý by 
svoju jedinú ovcu nechytil 
a nevytiahol z jamy, keby 
mu do nej padla, hoc aj v 
sobotu?  12 A o koľko viac 
je človek ako ovca! Teda v 
sobotu slobodno dobre 
robiť."  13 Potom povedal 
človekovi: "Vystri ruku!" 
On ju vystrel a bola zasa 
zdravá ako druhá.  14 
Farizeji vyšli von a radili sa 
o ňom, ako ho zahubiť. 

• Vystri ruku – Ježiš uzdravuje chorého človeka jednoznačne 
zázračne, prejavom Moci, zjavne Božej moci! 

Ale toto nie sú eséni, ale farizeji, ktorí sú v tomto predsa len 
miernejší. Podľa toho Ježiš aj argumentuje.  

• vyšli von a radili sa… – Z tohto vidieť dve veci: 

1) Farizeji neprijímajú Ježišov pohľad o zmysle soboty. Ostávajú 
na pôde radikálneho zákonníctva a z tohto pohľadu nemôžu Ježiša 
prijať, nie bez toho, aby obetovali to, čomu odmalička veria a 
slúžia a pred nimi ich predkovia. Nedokážu (aspoň v tejto chvíli) 
zomrieť sebe… Nehovoriac o tom, že Ježišove slová, že je „pánom 
aj nad sobotou“ im musia znieť ako rúhanie sa Bohu! 

2) Súčasne ale zázrak – a teda niečo, čo by mohlo byť prejavom 
Božej moci! – predstavuje problém, ktorý musia sami nejako 
vyriešiť, aby mohli Ježiša „zahubiť“. Musia si veci premyslieť, 
zdôvodniť, „racionalizovať ich“, aby mohli s pokojným svedomím 
Ježiša, Jeho slová a skutky, odmietnuť a pritom sami seba vnímať 
ako tých, ktorí stoja na Božej strane.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Ježišov postoj voči opozícii 

15 Ježiš to vedel, preto 
odtiaľ odišiel. Mnohí šli za 
ním a on ich všetkých 
uzdravil,  16 len im 
pohrozil, aby ho 
neprezradili.  17 Tak sa 
splnilo, čo povedal prorok 
Izaiáš:  18 "Hľa, môj 
služobník, ktorého som si 
vyvolil, môj miláčik, v 
ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho 
Ducha a oznámi právo 
národom.  19 Nebude sa 
škriepiť, nebude kričať, 
nik nebude počuť na ulici 
jeho hlas.  20 Nalomenú 
trsť nedolomí, hasnúci 
knôtik nedohasí, kým 
neprivedie právo k 
víťazstvu.  21 V jeho meno 
budú dúfať národy." 

• preto odtiaľ odišiel – sa neprišiel hádať. Prišiel niečo vykonať, 
niečo podstatné – a pozvať ľudí do Života. K tomu vedie nie 
teologická dišputa, ale niečo iné: svedectvo o Živote, znamenia a 
Otcove skutky – a následne uverenie a láska ľudí.  

To je dobré upozornenie aj pre nás: kresťanom „neurobíte“ iného 
tým, že sa s ním budete nasilu hádať a prehovárať ho, ale tým, že: 

- sami budete SVEDKAMI nového, Božieho Života v jeho kráse 
a radosti; 

- budú Vás sprevádzať OTCOVE SKUTKY a prejavy Ducha; 

- a budete to „KOMENTOVAŤ“ JEDNODUCHO ZVESŤOU 
Evanjelia: „Hľa, toto je Božie Kráľovstvo, ktoré je medzi nami! 
Uverte mu a obráťte sa a zažijete ho aj vy!“ 

• všetkých uzdravil – Namiesto hádky Ježiš znova koná svoje 
poslanie – a vyhýba sa zbytočnej konfrontácii, ktorá by Jeho dielu 
iba škodila, neposlúžila. 



Ježišov postoj voči opozícii 

15 Ježiš to vedel, preto 
odtiaľ odišiel. Mnohí šli za 
ním a on ich všetkých 
uzdravil,  16 len im 
pohrozil, aby ho 
neprezradili.  17 Tak sa 
splnilo, čo povedal prorok 
Izaiáš:  18 "Hľa, môj 
služobník, ktorého som si 
vyvolil, môj miláčik, v 
ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho 
Ducha a oznámi právo 
národom.  19 Nebude sa 
škriepiť, nebude kričať, 
nik nebude počuť na ulici 
jeho hlas.  20 Nalomenú 
trsť nedolomí, hasnúci 
knôtik nedohasí, kým 
neprivedie právo k 
víťazstvu.  21 V jeho meno 
budú dúfať národy." 

• môj služobník/syn – „ Ježíš je Boží Služebník a Syn, neboť řecký 
výraz pais je dvojznačný. Této dvojznačnosti Matouš záměrně 
využil, protože na jiných místech věnuje větší pozornost Ježíši jako 
Božímu Synovi.“  

• zaľúbenie – „Zbylá pasáž Mt 12,18a („kterého jsem vyvolil, můj 
milovaný, v němž má duše nalezla zalíbení") upomíná na nebeský 
hlas, který zazněl při Ježíšově křtu (viz Mt 3,17) a při jeho 
proměnění (viz Mt 17,5). Citát také slouží k identifikaci Ježíše jako 
nositele Ducha svatého („Vložím na něho svého ducha"), snad v 
protikladu k těm, kteří ovládají „jejich synagógy" (12,9).“ 

• národy – „Konečně dva prvky v citátu ukazují, jak je Ježíš 
významný pro pohany: „Oznámí soud pohanům" (12,18); „A v 
jeho jménu budou národy doufat" (12,21).“ 

Takže Syn Boh, v dokonalej jednote Otcovi, 
ktorého vôli ako Syn slúži a ktorý je nádejou 

nielen pre Židov, ale pre celý svet. 



Ježišov postoj voči opozícii 

15 Ježiš to vedel, preto 
odtiaľ odišiel. Mnohí šli za 
ním a on ich všetkých 
uzdravil,  16 len im 
pohrozil, aby ho 
neprezradili.  17 Tak sa 
splnilo, čo povedal prorok 
Izaiáš:  18 "Hľa, môj 
služobník, ktorého som si 
vyvolil, môj miláčik, v 
ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho 
Ducha a oznámi právo 
národom.  19 Nebude sa 
škriepiť, nebude kričať, 
nik nebude počuť na ulici 
jeho hlas.  20 Nalomenú 
trsť nedolomí, hasnúci 
knôtik nedohasí, kým 
neprivedie právo k 
víťazstvu.  21 V jeho meno 
budú dúfať národy." 

• nebude sa škriepiť – „Hebrejský i řecký text navrhují „křičet" (c-'-
q; krazein - pozn. překl.). Sloveso erisei („hádat se") nejlépe 
pochopíme jako Matoušovu úpravu biblického textu, aby jej mohl 
přímo použít na Ježíšovo odmítnutí veřejné pře s farizeji (Mt 
12,15). Stejně tak spojení „na ulici" (en tais plateiais) oživuje slova, 
která jsou v hebrejském ( bachúc = „venku") a řeckém (exó = 
„venku") textu.“ 

• trstinu nedolomí – „I když slovní znění není totožné se 
Septuagintou, lze považovat řecký text Mt 12,20ab za překlad z 
hebrejštiny. V písni o Služebníkovi se v Iz 42,1-4 zdůrazňuje jeho 
tichost a pokora, a ne jeho utrpení. To je také hlavní důvod, proč 
byl tento text použit v Mt 12,18-21.“ 

• kým neprivedie právo k víťazstvu – a týmto víťazstvom nie je ani 
porazenie oponentov, ani zatratenie hriešnikov, ale spása a 
záchrana všetkých. 

Preto Ježiš nahľadá konfrontáciu. Namiesto toho zachraňuje a 
prijíma všetkých, ktorí k Nemu prichádzajú.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Roztržka sa prehlbuje…  

22 Vtedy k nemu priviedli 
posadnutého zlým 
duchom, ktorý bol slepý a 
nemý. On ho uzdravil a 
nemý rozprával a videl.  23 
Zástupy žasli a vraveli: 
"Nie je toto syn Dávidov?"  
24 Ale počuli to farizeji a 
hovorili: "Tento len 
mocou Belzebula, 
kniežaťa zlých duchov, 
vyháňa zlých duchov." 

• Nie je toto Syn Dávidov? – čiže Mesiáš: „Zástupy spojují 
zázračné uzdravení s Ježíšovou totožností jakožto Syna Davidova, a 
to možná na základě Iz 29,18 („I uslyší v onen den hluší slova 
knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy" [ČEP]) a 35,5-6 
(„Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. [...] a 
jazyk němého bude plesat" [ČEP]).“ 

• mocou Belzebula – „ Rukopisy nabízejí tři formy tohoto jména: 
Beelzebul, Beelzebub a Beezebul. S jeho významem je to ještě 
komplikovanější. „Baal-zebub" (2 Král 1,2.6), filištinský bůh Ekron, 
je již slovní hříčka, která měla zesměšnit tohoto boha jako „pána 
much". První složka tohoto jména („Ba'al") bezpochyby znamená 
„pán"; druhá složka („zebul") se vykládá jako „kníže", „nebeský 
příbytek", „hnůj" či „nepřátelství". V Novém zákoně (Mt 12,24; Mk 
3,22; Lk 11,16) je označován jako „kníže démonů", z čehož 
vyplývá, že jeho etymologie již nebyla podstatná a že Beelzebul 
byl ztotožněn se Satanem (viz Mt 4,1-11).“ 



Roztržka sa prehlbuje…  

22 Vtedy k nemu priviedli 
posadnutého zlým 
duchom, ktorý bol slepý a 
nemý. On ho uzdravil a 
nemý rozprával a videl.  23 
Zástupy žasli a vraveli: 
"Nie je toto syn Dávidov?"  
24 Ale počuli to farizeji a 
hovorili: "Tento len 
mocou Belzebula, 
kniežaťa zlých duchov, 
vyháňa zlých duchov." 

• Nie je toto Syn Dávidov? – čiže Mesiáš: „Zástupy spojují 
zázračné uzdravení s Ježíšovou totožností jakožto Syna Davidova, a 
to možná na základě Iz 29,18 („I uslyší v onen den hluší slova 
knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy" [ČEP]) a 35,5-6 
(„Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. [...] a 
jazyk němého bude plesat" [ČEP]).“ 

• mocou Belzebula – „ Rukopisy nabízejí tři formy tohoto jména: 
Beelzebul, Beelzebub a Beezebul. S jeho významem je to ještě 
komplikovanější. „Baal-zebub" (2 Král 1,2.6), filištinský bůh Ekron, 
je již slovní hříčka, která měla zesměšnit tohoto boha jako „pána 
much". První složka tohoto jména („Ba'al") bezpochyby znamená 
„pán"; druhá složka („zebul") se vykládá jako „kníže", „nebeský 
příbytek", „hnůj" či „nepřátelství". V Novém zákoně (Mt 12,24; Mk 
3,22; Lk 11,16) je označován jako „kníže démonů", z čehož 
vyplývá, že jeho etymologie již nebyla podstatná a že Beelzebul 
byl ztotožněn se Satanem (viz Mt 4,1-11).“ 

C. S. Lewis hovorí, že v prípade Ježiša máme len 
tri možnosti: 

• je to blázon; 
• je to podvodník; 
• je to Boh. 

Zázraky vylučujú prvú možnosť – ostávajú tak len 
zvyšné dve. 

Nepodceňujme ťažkosť uveriť, že nejaký človek – 
tesár odvedľa! – je Pán Boh osobne… Pre nás je to 
omnoho menšie pohoršenie, než pre ľudí, ktorí sa s 
Ježišom stretali osobne ako s človekom… 

Ježišovým oponentom predstava, že On Je 
Bohom, pripadá natoľko absurdná, že im ostáva 
už len posledná možnosť: je to podvodník – a ak 
koná zázraky, potom je sluhom Pekla, Satanovým 
zvodcom! 



Je Ježišov argument platný? 

25 Ale on poznal ich 
myšlienky a povedal im: 
"Každé kráľovstvo vnútorne 
rozdelené spustne a nijaké 
mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak 
satan vyháňa satana, je 
vnútorne rozdelený - akože 
potom obstojí jeho 
kráľovstvo?  27 Ak ja 
vyháňam zlých duchov 
mocou Belzebula, čou 
mocou ich vyháňajú vaši 
synovia? Preto oni budú 
vašimi sudcami.  28 Ale ak ja 
Božím Duchom vyháňam 
zlých duchov, potom k vám 
prišlo Božie kráľovstvo.  29 
Alebo ako môže niekto 
vniknúť do domu silného 
človeka a ulúpiť mu veci, 
kým toho silného nezviaže? 
Až potom mu vyplieni dom. 

• Každé kráľovstvo rozdelené padne… – To je platný a pádny 
argument. „Smysl této úvahy i těch následujících se opírá o 
apokalyptické rozdělení, jež je mezi královstvím Božím a 
královstvím Satanovým. Obě království se vzájemně vylučují. 
Ježíšovy exorcismy (viz Mt 12,22-24) jsou ranami zasazenými 
Satanovu království, a proto o nich nelze tvrdit, že jsou prováděny 
satanskou mocí.“ 

Až doteraz všetko sedí…  

• Ak satan vyháňa satana… – Ak. Lenže… nič nebráni Satanovi 
„zahrať divadielko“, aby ľudí zviedol, nie? Vieme, že čarodejníci v 
Egypte napodobňovali Mojžišove zázraky. Vieme, že Satan vie 
uzdraviť človeka z telesnej choroby, dokáže prorokovať (ako svedčí 
Pavol v Sk 16,16-19, poznáme prípady, keď Satan na čas oživil 
mŕtvolu človeka, vieme o satanských kultoch, ktoré napodobňujú 
modlitbu v jazykoch a prejavy Ducha… Nemohol by Satan zahrať 
divadielko s „vyháňaním“ Diabla, aby tak zviedol viac ľudí od Boha 
k sebe? 

Takto si to nakoniec vysvetlili aj sami Židia: „Ježiš prevádzal mágiu 
a zvádzal ľudí“ (Sanhedrin, 95 po Kr.).  

 



Je Ježišov argument platný? 

25 Ale on poznal ich 
myšlienky a povedal im: 
"Každé kráľovstvo vnútorne 
rozdelené spustne a nijaké 
mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak 
satan vyháňa satana, je 
vnútorne rozdelený - akože 
potom obstojí jeho 
kráľovstvo?  27 Ak ja 
vyháňam zlých duchov 
mocou Belzebula, čou 
mocou ich vyháňajú vaši 
synovia? Preto oni budú 
vašimi sudcami.  28 Ale ak ja 
Božím Duchom vyháňam 
zlých duchov, potom k vám 
prišlo Božie kráľovstvo.  29 
Alebo ako môže niekto 
vniknúť do domu silného 
človeka a ulúpiť mu veci, 
kým toho silného nezviaže? 
Až potom mu vyplieni dom. 

• čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? – slovo „synovia“ je tu 
použité v rovnakom význame, ako keď Písmo hovorí o prorokoch 
ako o „synoch prorokov“, či o židovskom národe ako o „synoch 
Izraela“, čiže Jakuba a pod. Zmysel je: tí, ktorí patria k vám: „Tento 
výraz se vztahuje k židovským exorcistům, z nichž někteří byli 
farizeové (Tob 8,1-5; Sk 19,13-16).“  

Ježiš hovorí, že rovnakým spôsobom môže byť obvinený každý, 
kto v Božom mene niečo koná, hoci aj vyháňa diablov a koná 
exorcizmus.  

Je to argument? „A ostatně se měli farizeové sami sebe ptát, proč 
by to mělo být něco tak úplně jiného, dělají-li jejich synové vlastně 
totéž!“ (Malý Štuttgatský komentár). Farizeji, považujúc sami seba 
za normu, by mohli namietnuť: „My dodržiavame Zákon – ale 
Ježiš nie. Nemôžeme preto veriť, že jeho moc je od Boha! Inak by 
dodržiaval Boží zákon!“ – pod čím, samozrejme, chápali svoju 
interpretáciu tohto zákona… 

Musí teda existovať ešte nejaké iné kritérium. Ale aké? 



Je Ježišov argument platný? 

25 Ale on poznal ich 
myšlienky a povedal im: 
"Každé kráľovstvo vnútorne 
rozdelené spustne a nijaké 
mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak 
satan vyháňa satana, je 
vnútorne rozdelený - akože 
potom obstojí jeho 
kráľovstvo?  27 Ak ja 
vyháňam zlých duchov 
mocou Belzebula, čou 
mocou ich vyháňajú vaši 
synovia? Preto oni budú 
vašimi sudcami.  28 Ale ak ja 
Božím Duchom vyháňam 
zlých duchov, potom k vám 
prišlo Božie kráľovstvo.  29 
Alebo ako môže niekto 
vniknúť do domu silného 
človeka a ulúpiť mu veci, 
kým toho silného nezviaže? 
Až potom mu vyplieni dom. 

• Ak Božím prstom vyháňam… – ako ale zistiť, či je to naozaj 
„Božím prstom“? 

„Smyslem tohoto výroku je, že kvalitu člověka ukazují jeho činy. 
Ovoce Ježíšových činů - zvláště jeho uzdravení a exorcismů - je 
dobré. Proto i jeho osoba musí být dobrá („po ovoci se pozná 
strom").“ 

Rozhodujúce je konečné ovocie: 
- DIABOL môže zahrať divadielko – ale nakoneic človeka zničí. 
- BOH skutočne uzdravuje a dáva spásu, dar Ducha Svätého a 
dar Božieho Života. 

Ježiš prináša Božie ovocie – aj keď úplne a definitívne to bude 
zjavné až po Jeho zmŕtvychvstaní.  

Čo je možno ďalší dôvod, prečo sa Ježiš vyhýba zbytočnej diskusii 
s farizejmi: ešte nie je všetko vykonané, všetky „tromfy“ ešte nie 
sú na stole, všetky „argumenty“ odokryté. Ešte neprišiel čas na to 
záverečné Petrovo: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že 
toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj 
Mesiášom…“ (Sk 2,36 SSV) 



Je Ježišov argument platný? 

25 Ale on poznal ich 
myšlienky a povedal im: 
"Každé kráľovstvo vnútorne 
rozdelené spustne a nijaké 
mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak 
satan vyháňa satana, je 
vnútorne rozdelený - akože 
potom obstojí jeho 
kráľovstvo?  27 Ak ja 
vyháňam zlých duchov 
mocou Belzebula, čou 
mocou ich vyháňajú vaši 
synovia? Preto oni budú 
vašimi sudcami.  28 Ale ak ja 
Božím Duchom vyháňam 
zlých duchov, potom k vám 
prišlo Božie kráľovstvo.  29 
Alebo ako môže niekto 
vniknúť do domu silného 
človeka a ulúpiť mu veci, 
kým toho silného nezviaže? 
Až potom mu vyplieni dom. 

• prišlo k vám Božie kráľovstvo – Matúš vcelku výnimočne 
nepoužíva opisnejší výraz „nebeské“, ale priamejší výraz „Božie 
Kráľovstvo“ – a túto vetu ešte umocňuje slovom „prišlo k vám“, 
nie „priblížilo sa“: „Sloveso efthasen („přišlo") je mnohem 
výraznější než éngiken (viz Mt 3,2; 4,17) a naznačuje tak 
přítomnost Božího království skrze Ježíšovy exorcismy; viz 1 Sol 
2,16 („Boží hněv přišel na ně").“ 

Božie Kráľovstvo spočíva v porážke Satana a jeho kráľovstva, 
sveta, ako hovorí Ježiš u Jána: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, 
ja som premohol svet!“  (Jn 16,33 SSV).  

A presne toto sa práve teraz, cez Ježišove exorcizmi, už deje – či 
skôr, nimi to začína: „Ježíš vyhání démony mocí Ducha, kterého 
přijal při křtu a který ho pak vyvedl do pouště (4,1), aby se tam 
setkal se satanem a zvítězil nad ním. S Ježíšem začíná a šíří se Boží 
království.“  

• mocný muž – Ježiš je ten, ktorý môže „vyplieniť“ dom „silného 
muža“, Diabla a pripraviť ho o jeho korisť a tou sú ľudia, ktorých 
prišiel oslobodiť a spasiť. 
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Alebo ako môže niekto 
vniknúť do domu silného 
človeka a ulúpiť mu veci, 
kým toho silného nezviaže? 
Až potom mu vyplieni dom. 

• prišlo k vám Božie kráľovstvo – Matúš vcelku výnimočne 
nepoužíva opisnejší výraz „nebeské“, ale priamejší výraz „Božie 
Kráľovstvo“ – a túto vetu ešte umocňuje slovom „prišlo k vám“, 
nie „priblížilo sa“: „Sloveso efthasen („přišlo") je mnohem 
výraznější než éngiken (viz Mt 3,2; 4,17) a naznačuje tak 
přítomnost Božího království skrze Ježíšovy exorcismy; viz 1 Sol 
2,16 („Boží hněv přišel na ně").“ 

Božie Kráľovstvo spočíva v porážke Satana a jeho kráľovstva, 
sveta, ako hovorí Ježiš u Jána: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, 
ja som premohol svet!“  (Jn 16,33 SSV).  

A presne toto sa práve teraz, cez Ježišove exorcizmi, už deje – či 
skôr, nimi to začína: „Ježíš vyhání démony mocí Ducha, kterého 
přijal při křtu a který ho pak vyvedl do pouště (4,1), aby se tam 
setkal se satanem a zvítězil nad ním. S Ježíšem začíná a šíří se Boží 
království.“  

• mocný muž – Ježiš je ten, ktorý môže „vyplieniť“ dom „silného 
muža“, Diabla a pripraviť ho o jeho korisť a tou sú ľudia, ktorých 
prišiel oslobodiť a spasiť. 

Takto vnímali exorcizmus ako znamenie spásy a 
Božieho Kráľovstva aj raní kresťania: 

 
• „Kristus se narodil z Otcovy vůle ke spáse věřících a ke zkáze zlých 
duchů. Můžete se o tom přesvědčit na základě toho, co vidíte svýma 
vlastníma očima. V celém světě i ve vašem městě Římě se nachází 
velké množství posedlých, které rozliční exorcisté, kouzelníci a mágové 
nebyli s to uzdravit. Naproti tomu mnoho z nás křesťanů vystoupilo 
proti těmto zlým duchům ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného za 
Poncia Piláta, a tak jsme dotyčné lidi uzdravili, když jsme vyhnali zlé 
duchy, jimiž byli zmínění lidé posedlí“ (Justín, II. storočie, Druhá 
apologie, VI, 5-6). 

• „Přijď a pohlédni svýma vlastníma očima na zlé duchy, přijď, abys je 
spatřil v okamžiku, kdy podléhají našim exorcismům a našim 
duchovním zbraním a trýzni, kterou jim působí naše slova, když 
opouštějí těla, která byla v jejich moci" (Sv. Cyprián, III. storočie, Proti 
Demetriovi, kap. 15) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



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

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.  2 Keď to videli 
farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu."  3 On im povedal: "Nečítali ste, 
čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?  4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, 
ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú 
v chráme sobotu, a predsa sú bez viny?  6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.  7 Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,” neboli by ste odsúdili nevinných.  8 Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou."  9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.  10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu uzdraviť?" Chceli ho totiž obžalovať.  11 On im povedal: "Nájde sa medzi vami človek, ktorý 
by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?  12 A o koľko viac je 
človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť."  13 Potom povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel 
a bola zasa zdravá ako druhá.  14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.  15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ 
odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,  16 len im pohrozil, aby ho neprezradili.  17 Tak sa splnilo, čo 
povedal prorok Izaiáš:  18 "Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom.  19 Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť 
na ulici jeho hlas.  20 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu.  21 V 
jeho meno budú dúfať národy."  22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. 
On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.  23 Zástupy žasli a vraveli: "Nie je toto syn Dávidov?"  24 Ale počuli to 
farizeji a hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."  25 Ale on poznal 
ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo?  
27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi 
sudcami.  28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.  29 Alebo ako 
môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu 
vyplieni dom. (Mt 12,1-29 SSV) 



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

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.  2 Keď to videli 
farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu."  3 On im povedal: "Nečítali ste, 
čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?  4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, 
ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú 
v chráme sobotu, a predsa sú bez viny?  6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.  7 Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,” neboli by ste odsúdili nevinných.  8 Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou."  9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.  10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu uzdraviť?" Chceli ho totiž obžalovať.  11 On im povedal: "Nájde sa medzi vami človek, ktorý 
by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?  12 A o koľko viac je 
človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť."  13 Potom povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel 
a bola zasa zdravá ako druhá.  14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.  15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ 
odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,  16 len im pohrozil, aby ho neprezradili.  17 Tak sa splnilo, čo 
povedal prorok Izaiáš:  18 "Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom.  19 Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť 
na ulici jeho hlas.  20 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu.  21 V 
jeho meno budú dúfať národy."  22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. 
On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.  23 Zástupy žasli a vraveli: "Nie je toto syn Dávidov?"  24 Ale počuli to 
farizeji a hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."  25 Ale on poznal 
ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo?  
27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi 
sudcami.  28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.  29 Alebo ako 
môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu 
vyplieni dom. (Mt 12,1-29 SSV) 



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

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.  2 Keď to videli 
farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu."  3 On im povedal: "Nečítali ste, 
čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?  4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, 
ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú 
v chráme sobotu, a predsa sú bez viny?  6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.  7 Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,” neboli by ste odsúdili nevinných.  8 Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou."  9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.  10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu uzdraviť?" Chceli ho totiž obžalovať.  11 On im povedal: "Nájde sa medzi vami človek, ktorý 
by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?  12 A o koľko viac je 
človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť."  13 Potom povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel 
a bola zasa zdravá ako druhá.  14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.  15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ 
odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,  16 len im pohrozil, aby ho neprezradili.  17 Tak sa splnilo, čo 
povedal prorok Izaiáš:  18 "Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom.  19 Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť 
na ulici jeho hlas.  20 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu.  21 V 
jeho meno budú dúfať národy."  22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. 
On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.  23 Zástupy žasli a vraveli: "Nie je toto syn Dávidov?"  24 Ale počuli to 
farizeji a hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."  25 Ale on poznal 
ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo?  
27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi 
sudcami.  28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.  29 Alebo ako 
môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu 
vyplieni dom. (Mt 12,1-29 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.  2 Keď to videli 
farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu."  3 On im povedal: "Nečítali ste, 
čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?  4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, 
ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?  5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú 
v chráme sobotu, a predsa sú bez viny?  6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.  7 Keby ste vedeli, čo to 
znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,” neboli by ste odsúdili nevinných.  8 Syn človeka je pánom aj nad 
sobotou."  9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.  10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: 
"Slobodno v sobotu uzdraviť?" Chceli ho totiž obžalovať.  11 On im povedal: "Nájde sa medzi vami človek, ktorý 
by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?  12 A o koľko viac je 
človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť."  13 Potom povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel 
a bola zasa zdravá ako druhá.  14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.  15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ 
odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,  16 len im pohrozil, aby ho neprezradili.  17 Tak sa splnilo, čo 
povedal prorok Izaiáš:  18 "Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. 
Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom.  19 Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť 
na ulici jeho hlas.  20 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu.  21 V 
jeho meno budú dúfať národy."  22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. 
On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.  23 Zástupy žasli a vraveli: "Nie je toto syn Dávidov?"  24 Ale počuli to 
farizeji a hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."  25 Ale on poznal 
ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne 
rozdelené neobstoja.  26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo?  
27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi 
sudcami.  28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.  29 Alebo ako 
môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu 
vyplieni dom. (Mt 12,1-29 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 devätnásty... 

inky 2016 


