
SOBOTNÁ ŠKOLA, 15. marec 2008, Zvolen 
 
 
1. Lekcia o strachu a odvahe  
   
B: Monika  C: Roman   
 
B: Odvaha vždy patrila medzi vlastnosti, ktoré boli vysoko cenené. Podobne ako čestnosť, 
trpezlivosť, sebaovládanie, aj odvaha môže byť nielen vrodená, ale dá sa aj vypestovať.  
Hovorí sa, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách. Ak sa z týchto svojich chýb 
a omylov vie poučiť, je to dobre. 
 
C: Ale skúsme sa teraz poučiť z chýb iných, je to predsa len pohodlnejšie a menej stresujúce. 
Pozrime si krátku ukážku zo života Ježišových učeníkov: 
 
Marek 4:36-41 
A zanechajúc zástup vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. A boly s ním aj iné lode. 
Vtedy povstala veliká búrka od vetra, a vlny sa tak valily do lode, že sa až naplňovala. 
A on bol v zálodí a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu: Učiteľu, či nedbáš, že 
hynieme? 
A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru: Mlč, umĺkni! A prestal vietor, a nastalo veľké 
ticho. 
A povedal im: Čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? 
A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému: Ktože je tento, že ho i vietor i more poslúchajú?! 
 
B: Cestoval už niekto z vás loďou po mori alebo po jazere a zažil pritom búrku a veľké vlny?  
Ak aj nie, určite si vieme všetci predstaviť, že to nie je príjemný pocit. 
 
C: A Ježiš takúto situáciu pre učeníkov pripravil. On sám si ľahol spať a ich nechal, aby sa 
videlo, ako si s tým poradia. 
 
B: Učeníci sú teda na lodi, Ježiš spí a prichádza búrka. 
Niektorí z nich boli skúsení rybári a určite už zažili nejednu búrku. Preto vedeli, čo treba robiť, 
ako treba viesť loď.  
Môžme predpokladať, že sa do poslednej chvíle snažili udržať loď na vode, ale keď už boli úplne 
bezradní a zúfalí, rozhodli sa zobudiť spiaceho Ježiša. 
 
C: Na druhej strane vidíme, že búrka Ježiša vôbec nezobudila. Možno spal tak silno, alebo 
možno to nebola až taká silná búrka. Je tiež zaujímavá zmienka o tom, že „boli s ním aj iné 
lode“. V ich okolí sa plavili iné lode, kde Ježiš nespal, a tí námorníci nemali koho zobudiť, museli 
so živlom bojovať sami ... 
 
B: Dám vám teraz otázku, čo si myslíte o sile tej búrky? 
Bola to podľa vás mimoriadne silná búrka, v ktorej šlo naozaj o život 
alebo  
búrka nebola až taká silná a dala sa zvládnuť 
 
Zdvihnite ruku, kto je za prvú možnosť, že to bola mimoriadne silná búrka. 
Ďakujem. 
 
C: A teraz zdvihnite ruku, kto si myslíte, že tá búrka nebola až taká silná. 
Ďakujem. 
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B: Samozrejme nikto z nás tam nebol, obraz o búrke si robíme len na základe biblického 
záznamu.  
Ale to, ako hodnotíme búrku, nám pomáha vytvárať si aj obraz o učeníkoch. 
 
C: Ak bola búrka nezvyčajne silná, niet divu, že ako posledná možnosť im zostalo zobudiť 
Ježiša. 
Ale ak búrka nebola až taká silná, mohlo by to naznačovať, že učeníci boli skôr bojazliví 
a možno nebolo nutné Ježiša budiť. 
 
B: Skutočnosťou však je, že učeníci budia Ježiša so slovami: Učiteľu, či nedbáš, že hynieme? 
 
C: Môžme povedať, že v tomto okamihu už ich skúška odvahy skončila. Ježiš je zobudený, 
skúšku ukončí a vyhodnotí výsledok. 
 
B: Skúšku ukončil tým, že povedal vetru a moru: Mlč, umĺkni! 
A nastalo veľké ticho. 
 
C: A v tomto tichu Ježiš vyhodnocuje správanie učeníkov. Bude to kladné hodnotenie? Pochváli 
ich sa ich statočnosť a odvahu? Nie.  
Ježiš hovorí: Čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? 
Ježiš ich odvahu nepochválil. Naopak, vyčíta im bojazlivosť. 
 
B: Požiadať Ježiša o pomoc v ťažkej situácii nie je hanbou. On sám nás vyzýva k tomu, aby 
sme sa naňho obracali, keď sme v úzkych. 
Iste poznáte známy Žalm 50:15  A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma 
oslavovať. 
 
C: Ale je aj veľa iných podobných textov a zasľúbení. Je jasné, že nemusí ísť nutne o život, aby 
sme ho mohli poprosiť o pomoc. On chce byť našim pomocníkom každý deň. 
 
B: Preto asi nebol najväčší problém v tom, že učeníci Ježiša zobudili. Skôr si všimnime slová, 
ktoré mu povedali: Učiteľu, či nedbáš, že hynieme? 
Učeníci vyčítajú Ježišovi, že sa o nich nestará, že mu na nich nezáleží, že mu je jedno, či 
zahynú alebo nie. 
 
C: A to určite nie je pravda. Vieme, že Ježišovi na každom človeku záleží tak veľmi, že bol 
ochotný priniesť nepredstaviteľnú obeť. 
Naznačuje to aj druhá veta Ježišových výčitiek: Či ešte nemáte viery? 
 
B: Boli s ním už nejaký čas a boli svedkami mnohých jeho divov, mnohých jeho rozhovorov. 
Ale stále neverili tomu, že by mu na nich záležalo, že by ich bol ochotný zachrániť, keby bolo 
treba. Neverili tomu, že má moc utíšiť búrku. Preto sa nakoniec znovu báli a hovorili: Ktože je 
tento, že ho i vietor i more poslúchajú?! 
Ježiš by chcel, aby vedeli, kým on je, aby vedeli že má neobmedzenú moc, ale hlavne aby 
vedeli, že na živote človeka mu záleží zo všetkého najviac. 
 
C: A aké poučenie si z tohto príbehu môžme vziať my? 
Ľahko sa môže stať, že urobíme to isté. Keď prídu problémy a ťažkosti, rozmýšľame, či sa Boh 
o nás vôbec stará, či vôbec o nás vie, či mu vôbec na nás záleží. 
  
B: Tento príbeh je pre nás výzvou. 
Vyzýva nás, aby sme sa na Ježiša nebáli obrátiť, keď budeme potrebovať pomoc.  
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C: Ale tento príbeh je pre nás tiež upozornením. 
Upozorňuje nás, aby sme sa na Ježiša neobracali len preto, že nik iný nablízku nie je. Aby sme 
sa na Ježiš neobracali len preto, že sa to tak má robiť, že nás to učia naši kazatelia. 
Obracajme sa na Ježiša, pretože veríme jeho moci, ale aj jeho láske ku každému človeku.  
 
B: Príbeh naznačuje, že učeníci sa museli ešte veľa učiť, aby pochopili, čo to znamená byť 
Kristovým učeníkom.  
 
C: A ak by sa niekomu z nás náhodou stalo, že by potreboval od Pána Boha pomoc, 
nezarmucujme ho našimi výčitkami, že mu na nás nezáleží. Obráťme sa na neho ako na Pána 
celého vesmíru, ako na Pána nad životom i smrťou, ktoré mu veríme, pretože ho poznáme. 
 
B: Na začiatku sa nám zdalo, že to je príbeh o odvahe. Teraz však vidíme, že to bol príbeh 
o dôvere, o istote Božej lásky a ochoty pomôcť. A z príbehu sme sa dozvedeli, že o týchto 
Božích vlastnostiach naozaj nemusíme pochybovať. 
 
 
 
 
 
2. Lekcia o nadšení a páde 
 
D: Martin  E: Janka 
 
D: Čoho sa ľudia najviac boja? 
(choroby, bolesti, smrti, tmy,  ...) 
 
E: A čoho sa najviac boja malé deti? 
Strašidiel. 
Strašidiel sa boja aj veľkí, len si to nechcú priznať. 
Aj učeníci sa báli strašidiel. Pozrime sa na to, ako to asi bolo: 
 
Matúš 14:22-33  A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na 
druhú stranu, dokiaľ by vraj nerozpustil zástupov. 
A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. 
A loď už bola naprostred mori, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. 
Potom za štvrtej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 
A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skríkli od strachu. 
Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! 
A Peter mu odpovedal a riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. 
A on povedal: Poď! A Peter sostúpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. 
Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma! 
A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Človeče malej viery, prečo si pochyboval? 
A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor. 
A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží! 
 
 
D: Tento príbeh je dosť podobný tomu z prvej lekcie, ale je tu jeden veľký rozdiel. Nebol s nimi 
Ježiš. Ten im totiž prikázal, aby šli sami na druhú stranu jazera, a on sám sa šiel modliť. 
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E: Učeníci poslúchli. Nasadli na loď a plavili sa na druhú stranu. Ale zase mali problémy 
s plavbou, tak ako minule. Nebola to síce taká silná búrka ako predtým, ale priamo proti nim 
fúkal veľmi siný vietor. 
 
D: Nevieme, čo by robili, keby bol na lodi s nimi Ježiš, ale teraz zrejme len úporne veslovali 
a snažili sa udržať smer. Záznam v Markovom evanjeliu hovorí, že sa trápili. Takto trápiť sa ich 
videl Ježiš, preto sa rozhodol, že pôjde za nimi. A rozhodol sa, že pôjde po vode.  
 
E: Nemyslíte, že aj na Ježiša je to dosť nezvyklý spôsob presunu?  
Na internete sa dá nájsť takýto vtip: 
V loďke na jazere sedia traja kresťania – jeden moderný veriaci, ktorý sa snaží všetko logicky 
pochopiť a vysvetliť, druhý ktorý verí že zázraky sa dejú aj dnes, a tretí taký klasický veriaci. 
Sedia v loďke, diskutujú a popíjajú. 
Tu sa im minie víno. A tak pošlú toho moderného kresťana, aby nejaké doniesol. Modernista 
vezme krčah, vstúpi na vodu a ide pre víno. O chvíľku sa rovnako po vode vracia. 
Diskutujú ďalej a opäť sa im minie víno. Na rade je ten, čo verí na zázraky. Pozdvihne oči k 
nebu a hop-hop prejde po vode a o chvíľku sa rovnakou cestou vracia. 
Keď chýba víno po tretí raz, je na rade ten klasický veriaci. Ten sa poškriabe na hlave, vezme 
krčah, prežehná sa a odhodlane vykročí na hladinu. Okamžite sa začne topiť. Ostatní dvaja 
bratia ho vytiahnu do loďky. Moderný kresťan sa pýta toho čo verí na zázraky: 
"Ty si mu nepovedal o tých koloch pod vodou?" 
A ten sa udivene pýta: "O akých koloch?"  
 
D: Toto bol iba vtip, ktorý vlastne nepopieral to, že by bolo možné chodiť po vode iba vierou. Ale 
keď už je reč o internete, dá sa tam nájsť aj takáto seriózna správa od takzvaného moderného 
kresťana, ktorý sa snaží všetko pochopiť a logicky vysvetliť: 
 
V Novom zákone sa píše, že Ježiš kráčal po vode. Floridský univerzitný profesor Doron Nof 
však verí, že tento zázrak by sa dal vysvetliť "menej zázračným" spôsobom. Ježiš , podľa neho, 
možno "kráčal" po plávajúcom kuse ľadu, uviedla agentúra Reuters. Profesor Nof uviedol, že 
výskum atmosférických podmienok pôsobiacich v severnom Izraeli a rozbory tamojšej vody 
ukázali, že sa v Galilejskom mori mohol vytvoriť ľad. Profesor Nof využil záznamy o teplotách 
vody v Stredozemnom mori a štatistické modely, aby preskúmal dynamiku Galilejského mora. 
Pri analýze zistil, že obdobie nižších teplôt, ktoré sa v regióne pred 1500 až 2600 rokmi vyskytli, 
sa mohlo týkať aj doby, v ktorej Ježiš žil. Pokles teplôt pod nula stupňov Celzia mohol spôsobiť 
vznik ľadu dosť silného na to, aby uniesol človeka.  
 
Pred štrnástimi rokmi prišiel tento profesor s iným "prirodzeným" vysvetlením týkajúcich sa 
biblických zázrakov. Vyhlásil, že vie vysvetliť, ako je možné, že Mojžiš prešiel suchou nohou cez 
Červené more. Bolo to vraj spôsobené veternými podmienkami, ktoré v tom čase v oblasti 
panovali. Za toto svoje vysvetlenie si vyslúžil mnoho rozhorčených reakcií a niečo podobné ho 
čaká aj teraz. Mailová schránka floridského profesora sa už začína plniť hanlivými odkazmi. 
 
E: Je dosť zaujímavé si predstaviť, že Ježiš stál na kryhe, ktorá ho priniesla práve k loďke s 
učeníkmi. Alebo že učeníci asi nesedeli v loďke ale možno v ľadoborci alebo na sánkach. A tiež 
by to mohlo znamenať, že Peter bol asi dosť ťažký, keďže ho tá ľadová kryha neudržala.   
 
D: Pre nás samozrejme nie je problém veriť, že Ježiš je schopný kráčať po vode bez toho, aby 
musel použiť nejakú tajnú pomôcku, napríklad pod vodou ukryté koly alebo kus ľadu. 
A dalo by sa diskutovať o tom, prečo sa Ježiš rozhodol práve pre chôdzu po mori. Z evanjelií je 
jasné, že obvykle tak nechodil.  
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E: Možno to bolo potrebné preto, aby poskytol učeníkom rýchlu pomoc v núdzi, možno to mala 
byť ďalšia skúška ich odvahy. 
 
D: Ale nemôžme sa im diviť, že sa preľakli, ak v tme a na veľkých vlnách videli nejasnú postavu, 
ktorá sa približovala. V takej situácii sa podvedome zľakne asi každý. A Ježiš ich tiež nechcel 
asi dlho držať v napätí, pretože je napísané: 
Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! 
 
E: V tomto príbehu sa učeníci báli, podobne ako sme sa učili v predchádzajúcom príbehu 
o búrke na mori, keď Ježiš spal na lodi. 
Ale teraz ich Ježiš za to nenapomína. Naopak, keď vidí, že sa zľakli, snaží sa ich upokojiť.  
 
D: Zaujímavé ale je, že nasledujúci príbeh samotného Petra sa podobá ich predchádzajúcemu 
spoločnému zážitku. 
Peter totiž, len čo zistil, že je to Pán, vyslovuje svoju odvážnu, ale nezvyčajnú žiadosť: Pane, ak 
si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. 
A na Pánov rozkaz Peter naozaj vstúpi na hladinu a chvíľu po nej aj chodí.  
 
E: Potom sa však začína báť. Čítali sme: 
Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma! 
Peter sa bojí o svoj život a volá o pomoc, o záchranu.  
 
D: Podobne ako učeníci vtedy na lodi, keď budili Ježiša. Ježiš pomohol, ale spýtal sa: Či ešte 
nemáte viery? 
Vyčítal im nedostatok viery. 
 
E: Teraz je to také isté. Ježiš podáva topiacemu sa Petrovi ruku, zdvíha ho a hovorí: 
Človeče malej viery, prečo si pochyboval? 
 
D: Ježiš Petrovi vyčíta malú vieru a pochybnosti. O čom Peter začal pochybovať?  
Ešte pred minútou bol Peter najsmelší zo všetkých, on jediný mal odvahu žiadať si ísť za 
Ježišom. A Ježiš súhlasí. Mohol nesúhlasiť, mohol povedať, že to sa nedá, že to nie je pre ľudí. 
Ale on vraví: Poď. A Peter vstupuje na hladinu. 
 
E: Ak by to zvládol, mali by sme perfektný príbeh o Petrovej veľkej viere. Lenže Peter po malej 
chvíli, len čo sa ocitne na rozbúrenej hladine, svoju veľkú odvahu a vieru v Ježišovu pomoc 
stráca. Peter má zrazu malú vieru. Nevieme akú malú, ale príliš malú na to, aby ho udržala nad 
vodou. Peter v tej chvíli neverí Ježišovi. Možno verí o to viac sám sebe, a myslí si, že Ježiša 
vlastne ani nepotrebuje. Príbeh to nehovorí, ale je to možné vysvetlenie Ježišových slov Prečo 
si pochyboval?   
 
D: Aké poučenie si môžme vziať z tohto príbehu? 
Možno aj my sa niekedy pre niečo veľmi rýchlo nadchneme, ale pri prvých problémoch sa 
nadšenie stráca a vec nedokončíme. Táto vlastnosť je jednou z charakteristík sangvinikov, ku 
ktorým sa radí aj Peter. 
 
 
 
E: Ale Ježiš by nekritizoval Petra za to, že je sangvinik. Napomenul ho za pochybnosti a malú 
vieru.  
Možno sa môže stať, že sa nám v niečom darí, pretože nám Pán požehnáva. Ale potom sme 
v pokušení myslieť si, že to vlastne nie je Božie požehnanie a pomoc. Sme v pokušení myslieť 
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si, že to my sami sme takí šikovní, a že Pána Boha vlastne ani nepotrebujeme. A to je tá strata 
viery a pochybnosti. 
 
D: Ak nás predchádzajúci príbeh naučil, že máme Bohu veriť aj v ťažkostiach, tak tento príbeh 
nás učí, že máme na Boha myslieť aj vtedy, ak sme úspešní a darí sa nám to, čo sme si 
zaumienili robiť. 
 
E: Pretože ak zabudneme na Pána Boha a jeho pomoc, už či v dobrom či v zlom, v oboch 
prípadoch sú aj nám určené slová:    
Čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? alebo Človeče malej viery, prečo si pochyboval? 
A toto by nikto z nás určite nechcel počuť. 
 
 
 
 
 
3. Lekcia o nákazlivosti a prevencii  
 
F: Tina G: Maťaka 
 
F: Na začiatok a Vás opýtam: 
Ak by ste chceli rýchlo ochorieť, ako sa dá najlepšie chytiť nejaká nákazlivá choroba, napr. 
chrípka? 
Áno, možností je veľa, stačí si s niekým chorým podať ruku, možno len byť s ním v jednej 
miestnosti, a úspech je zaručený. Ak máte čo len trochu oslabený imunitný systém, už na druhý 
deň sa budete cítiť trochu malátne a za ďalšie dva dni už ležíte v horúčke. 
 
G: A druhá otázka: 
Ak ste chorí a chcete rýchlo vyzdravieť, ako sa dá najlepšie chytiť nejaké dobré pevné zdravie? 
To už je ťažšie. Zdravie je výsledkom dlhodobej starostlivosti. nechytíte ho ani v autobuse ani vo 
zbore. 
 
F: A Ježiš to vedel. Preto svojich učeníkov varoval pred rýchle sa šíriacou nákazou. Pozrime si 
príbeh.  
 
X: Tento príbeh sme nenacvičili, lebo sa v ňom nedalo nič zahrať.  
 
F: Dobre, tak si ten príbeh aspoň prečítajme 
 
Matúš 16:1-12  A pristúpili k nemu farizeovia a sadúceovia a pokúšajúc žiadali ho, žeby im 
ukázal znamenie z neba. 
A on odpovedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa červenie 
nebo, 
a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo. Pokrytci, tvárnosť neba znáte 
posúdiť a znamenia časov nemôžete? 
Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba 
znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel. 
A jeho učeníci prijdúc na druhú stranu mora zabudli vziať chleba. 
A Ježiš im povedal: Hľaďte a chráňte sa kvasu farizeov a sadúceov! 
A oni rozmýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme nevzali. 
A keď to poznal Ježiš, povedal im: Čo to rozmýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že vraj 
nemáte chleba? 
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Či ešte nerozumiete ani sa nepamätáte na tých päť chlebov tých päť tisíc mužov a koľko košov 
ste sobrali? 
Ani na tých sedem chlebov tých štyroch tisícov a koľko pletencov ste sobrali? 
Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farizeov a 
sadúceov? 
Vtedy porozumeli, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizeov a sadúceov. 
 
 
G: V úvode príbehu sa píše o rozhovore Ježiša s farizejmi a saducejmi. Ako vo väčšine takýchto 
rozhovorov, aj tu to medzi nimi iskrí.  
Oni ho pokúšajú. Čo to znamená, pokúšajú? Čo je to, pokúšanie?  
 
F: Pokušenie je, ak je niekto navádzaný vykonať nejaký čin, ale pokušiteľovi pritom nejde 
o dobro toho človeka. V skutočnosti mu chce uškodiť, čo ten pokúšaný nemusí vedieť. 
 
G: Napr. keď had pokúšal Evu, aby odtrhla ovocie a jedla, snažil sa jej nahovoriť, že bude ako 
Boh. Ale len on vedel, že Eva si tým privodí Božiu nemilosť, a o to mu išlo. 
 
F: Alebo keď satan pokúšal na púšti Ježiša, aby urobil z kameňov chleby a najedol sa. Tváril sa, 
že mu chce pomôcť, ale v skutočnosti chcel získať argument, že Ježiš používa svoju moc pre 
vlastné pohodlie. 
 
G: V našom príbehu farizeji žiadajú Ježiša, aby urobil nejaký div. Vyzeralo to celkom nevinne. 
Ak by im vyhovel, oni by mu na základe toho divu možno uverili, a o to mu predsa ide. Alebo by 
mu uverili iní ľudia. 
 
F: Ježiš však túto žiadosť rázne odmietol. Vytýka im, že nevedia posúdiť znamenia časov 
a predpovedá zatiaľ neurčité znamenie proroka Jonáša. 
 
G: Je známe, že farizeji a im podobní pokúšali Ježiša veľa krát. Či treba platiť daň, či je 
dovolené prepustiť manželku, čo treba robiť aby získali večný život. Ale toto pokúšanie 
o znamenie z neba sa zrejme opakovalo. 
 
F: Náš príbeh bol čítaný zo 16 kapitoly Matúšovho evanjelia. Ale v 12 kapitole toho istého 
evanjelia čítame takýto záznam: 
  
Matúš 12:38-39  Vtedy mu povedali niektorí zo zákonníkov a z farizeov a povedali: Učiteľu, 
chceme od teba vidieť znamenie. 
Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude 
dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. 
 
G: Farizejov asi hnevalo, že Ježiš robil divy, keď to bolo niekomu na úžitok, a tých divov nebolo 
málo. Ale im na ich želanie to odmietal. 
Vyčítal im ich pokrytectvo, že sa tvárili akože sú dobrí, ale v skutočnosti mysleli na zlé veci. 
Záznam tohto príbehu u Lukáša hovorí: 
Lukáš 12:1  ... začal hovoriť svojim učeníkom: Najprv sa vystríhajte kvasu farizeov, ktorý je 
pokrytectvo. 
 
F: Myslíte, že takéto pokrytecké správanie je nákazlivé?  
Zdvihnite ruku, kto si myslíte, že pokrytectvo je nákazlivé. 
 
G: A teraz zdvihnite ruku tí, ktorí si myslíte, že pokrytectvo nie je nákazlivé. 
Ježiš si myslí, že pokrytectvo je nákazlivé. 
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Túto zlú vlastnosť videl ako šíriacu sa epidémiu, ako kvas, ktorý vyteká z misy a nedá sa 
zastaviť. 
 
F: A tak Ježiš pri najbližšej príležitosti o tom hovorí svojim učeníkom: 
Chráňte sa kvasu farizeov a sadúceov! 
Naozaj by nechcel, aby sa jeho nasledovníci takto správali. 
 
G: Oni však nechápali. Keďže práve nemali so sebou žiadny chlieb, mysleli si, že im vytýka toto. 
Čítali sme: A oni rozmýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme nevzali. 
 
F: Ten súvis medzi Ježišovým upozornením chráňte sa kvasu farizeov a ich pochopením Chleba 
sme nevzali je naozaj dosť malý. Preto im Ježiš musí vyčítať aj nechápavosť: 
A keď to poznal Ježiš, povedal im: Čo to rozmýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že vraj 
nemáte chleba? 
 
G: Ale nevyčíta im len nechápavosť, ale aj malú vieru.  
A tak im trpezlivo vysvetľuje, že nedostatok chleba nie je problém, ktorý by ho trápil. Veď už dva 
krát zázračne rozmnožil pokrm a nasýtil tisíce ľudí. Boh totiž dokáže zaobstarať neobmedzené 
množstvo jedla. Ale nedokáže zmeniť zlé, pokrytecké zmýšľanie človeka, ktorý sa nechce 
nechať zmeniť. 
 
F: Je to dnes už tretí príbeh, kde Ježiš vyčíta nedostatok viery. 
Najprv učeníkom na loďke v búrke, potom topiacemu sa Petrovi, a nakoniec opäť učeníkom, 
ktorí nechápu, o čom je reč.   
 
G: Aké poučenie vyplýva z tohto posledného príbehu? 
Ježiš im vytýka malú vieru, pretože stále myslia na prízemné veci. On ich varuje pred 
pokrytectvom a oni myslia na chlieb. Nie že by základné ľudské potreby neboli dôležité, ale 
Ježiš zasľubuje, že on sám ich bude napĺňať. Nechce totiž, aby sme sa starali len o jedenie 
a obliekanie. Chce, aby venovali pozornosť aj veciam duchovným, ktoré rozhodujú o našom 
spasení.  
 
F: Pre Ježiša nie je problém spasiť človeka, aj keby bol hladný. Ale spasiť človeka, ktorý je 
pokrytec a pokušiteľ, to tvrdý oriešok.   
 
G: Prílišnú starosť o pozemské veci Ježiš považuje za prejav nedostatku viery. Pretože ak 
niekto neverí, že Boh mu môže pomôcť v zabezpečení základných potrieb, musí si ich potom 
zabezpečovať sám. A tých vecí je potom zrazu toľko, že už nezostáva čas na nič iné.  
 
F: Preto aj keď nás ťažia starosti tohoto sveta a dokonca sa zdá, že nás prevalcujú, predsa len 
je dôležité nájsť si čas, dať si tú námahu a uvažovať napríklad nad tým, že máme byť na pozore 
pred pokrytectvom. 


