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Pondelok 18. týždňa                                                            Mt 14,13-21 
 

Nasýtenie zástupov 

Povzbudiť veriacich k tomu, aby počítali s Bohom
1
 

 

Robili, pripravovali ste už väčšiu hostinu? Viete teda, čo to stojí času, 

námahy, financií... Čo prežívajú organizátori, keď sa vyskytnú nepredvídané 

ťažkosti. 

 

Evanjelium o takom niečom hovorí. „To miesto je pusté a čas pokročil. 

Rozpusť zástupy, nech si idú do dedín kúpiť jedlo“ (Mt 13, 15). 

 

Zástupy nasledovali Ježiša na pusté miesto. Šli za ním, aby počúvali 

slová, ktoré dávali zmysel ich životom. Boli tak zaujatí  jeho slovami, že na 

všetko ostatné zabudli. Zabudli dokonca aj na zásoby jedla a nemali ani 

možnosti, kde si ho kúpiť. Pusté miesto je len pusté miesto a prítomnosť  okolo 

5 000 mužov okrem žien a detí, náročnosť situácie ešte zvýšilo. Vieme si asi 

predstaviť, čo pre toľkých ľudí treba jedla? Keď sa zvečerilo, učeníci, vedomí si 

vážnej situácie, prišli k Učiteľovi s upozornením: „To miesto je pusté a čas 

pokročil. Rozpusť zástupy, nech si idú do dedín kúpiť jedlo“ (Mt 13, 15). Ježiš 

skúša učeníkov, a preto im hovorí, aby im oni dali jesť. Učeníci sú si veľmi 

dobre vedomí svojich možností. Majú len päť chlebov a dve ryby. Z toho predsa 

nemôžu nasýtiť veľký zástup. 

 

Podobne ako učeníci, aj my sme veľakrát plní obáv z ťažkostí a z toho, 

ako to všetko máme zvládnuť. Náš subjektívny pohľad by nás viedol 

k znechuteniu a pesimizmu, k zabúdaniu na veľkú nádej, ktorú máme 

z kresťanského povolania. Ako hovorí istá ľudová múdrosť: „Ten, kto vo 

svojich výpočtoch zabúda na Boha, nebude vedieť správne rátať.“ Učeníci si 

veľmi dobre spočítali všetky svoje možnosti. Presne vyčíslili počet chlebov 

a rýb, ktoré mali k dispozícii. Ale zabudli na najdôležitejšiu skutočnosť, na 

Ježiša Krista, ktorý svojou  božskou mocou mohol úplne zmeniť celú situáciu. 

Ježiš tu netvoril ako Boh Otec pri stvorení sveta, keď stvoril všetko z ničoho. 

Ale prijal malý podiel - dve ryby a päť chlebov, ktorých sa niekto zriekol 

v prospech  iných. Zázrak rozmnoženia chleba Ježiš vykonal svojou božskou 

mocou. Hneď po rozmnožení  zamestná svojich najbližších čiže učeníkov. Kým 

zástupy pohodlne sedia na tráve, práve oni majú na starosti celú organizáciu 

nasýtenia ľudu. Učeníci sa nestali tými, ktorých by bol Ježiš uprednostnil, alebo 
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im poskytol nejaké výhody. Pokiaľ skutočne aj my chceme byť Kristovými 

učeníkmi nehľadajme výhody sami pre seba, ale  všímajme si bratov a sestry, 

ktorí sú okolo nás. Veľa ľudí trpí nielen hladom telesným, ale aj hladom 

duchovným - nedostatkom lásky, úcty, porozumenia,... . A preto buďme pozorní 

a otvorení pre potreby druhých, ktorí potrebujú zažiť zázrak nasýtenia.  

 

Pane Ježišu, každá svätá omša je zázrakom nasýtenia. Chlieb a víno sa pri 

sa svätej omši premieňajú na Kristove Telo a Kristovu Krv, ktoré sú pokrmom 

pre večný život a sýtia hlad celého človeka. Príď, Pane Ježišu a nasýť nás. 

Amen.  

 

 

 

 


