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Dvanásti (Mt 10, 2-4)

Na začiatku desiatej kapitoly 
Matúšovho evanjelia sa postup-
ne presúva pozornosť od Ježišov-
ho účinkovania na konanie jeho 
učeníkov. Je to vlastne odpoveď 
na predchádzajúcu Ježišovu výzvu 
(Mt 9,37-38), v ktorej sa kon-
štatuje, že veľká žatva vyžadu-
je aj dostatok robotníkov. Dva-
násti vyplnia túto potrebu tým, 
že pokračujú v Ježišovej službe. 
Dvanásti sú prvými pracovníkmi 
v Cirkvi, ktorí budú pokračovať 
v Ježišovom ohlasovaní Božieho 
kráľovstva. 

Predtým však, ako sú dvanás-
ti vyslaní šíriť radostnú zvesť o 
Ježišovi Kristovi, sú vystrojení 
všetkým, čo potrebujú pre napl-
nenie tejto misie. Ježiš ich obdaril 
svojou mocou, bez ktorej by boli 
neschopní dotýkať sa srdca člo-
veka. Na konci Matúšovho evanje-
lia, keď Ježiš posiela jedenástich, 
oznamuje, že všetku jemu danú 
moc dáva apoštolom: „Ja som s 
vami po všetky dni až do skon-
čenia sveta“ (Mt 28,20). Dvanás-

ti tak majú moc nad nečistými 
duchmi a moc uzdravovať každý 
neduh a každú chorobu. A až po-
tom prichádza vyslanie robotní-
kov do žatvy (Mt 9,38). Dvanás-
ti sú reprezentanti novosti dejín, 
ktorá pramení z novosti aktivity 
samotného Boha. Sú pokračova-
telia Kristovej misie alebo lepšie: 
Boh v nich a prostredníctvom nich 
koná svoje dielo. Paradoxne vieme 
veľmi málo, resp. skoro nič o tom, 
čo sa s väčšinou z nich ďalej dialo. 
Vieme iba to, že verne a zodpo-
vedne splnili svoje poslanie dané 
Ježišom. 

V hebrejskej Biblii kniha Exodus 
je pomenovaná podľa prvých slov 
textu: Ve élleh šemót („A toto sú 
mená“). Kniha Exodus je často 
predstavovaná aj ako Evanjelium 
Starého zákona, pretože ohlasu-
je „dobrú zvesť“ o spásnom Bo-
žom zásahu v prospech trpiaceho 
ľudu (porov. Ex 4,31), ktorým ho 
vyslobodil a urobil z neho „svätý 
národ“ (porov. Ex 19,4-6). Zhod-

prímením Iškariotský, ktorý Ježi-
ša zradil. Judáš sa vždy spomína 
na poslednom mieste a je presne 
identifikovateľný predovšetkým 
ako Ježišov zradca. Mená jedenás-
tich apoštolov sa stali veľmi ob-
ľúbenými u rodičov všetkých čias 
a radi nimi pomenúvajú svoje deti. 
No meno Judáš nedali rodičia nik-
dy žiadnemu zo svojich detí.

Dvanásti boli normálnymi 
chlapmi bez bohatstva, bez vzde-
lania, bez sociálneho postavenia; 
vybratí spomedzi všedných ľudí, 
ktorí robili obyčajné veci. Ježiš ne-
hľadal výnimočných ľudí, ale oby-
čajných, aby robili bežné veci vý-
nimočným spôsobom. Ježiš v nás 
vidí nie iba to, kým sme, ale tiež 
to, čo z nás môže urobiť. Ježiš nás 
miluje takých, akí sme, lebo nás 
chce urobiť takými, akými máme 
byť. Ježiš si dvanástich nevyvolil 
pre to, kým boli, ale pre možnosť 
stať sa vplyvom jeho moci a lásky 
takými, akými sa mohli stať. 

Dvanástka bola čudne poskla-
daným mužstvom. Matúš bol vy-
beračom daní, čiže kolaborantom, 
ktorý sa zapredal okupantom 
jeho krajiny. Možno bol aj doná-
šač a pochlebovač. Popri ňom je 
medzi dvanástimi Šimon Kana-
nejský, ktorého Lukáš označil za 
zelótu (porov. Lk 6,16) a zelóti 
boli opačným extrémom: radikálni 
patrioti, milovníci krajiny, nacio-
nalisti par excellence medzi Židmi; 

ochotní podstúpiť čokoľvek pre 
svoju vlasť, ba dokonca aj smrť. 
To, že sa medzi dvanástimi ob-
javil Matúš, aj Šimon Horlivec, a 
to bez nenávisti či preliatia krvi, 
bolo možné iba vďaka spoločen-
stvu s Ježišom. Tu je ukrytá úžas-
ná pravda, že medzi ľuďmi, u kto-
rých na prirodzenej báze by sme 
predpokladali nevyhnutnosť roz-
delenia, ba až nenávisti, sa stre-
távame so schopnosťou naučiť 
sa milovať jeden druhého, ak ich 
spája láska a moc Ježiša Krista. 

Títo jednoduchí muži bez špe-
ciálnej prípravy, no zjednotení v 
prijatí Ježišovho poslania a jeho 
moci, sa stali základnými kameň-
mi, na ktorých je vybudovaná Cir-
kev. Na konci sv. Písma v knihe 
Zjavenia apoštola Jána čítame, 
že dvanásť základných kameňov 
svätého mesta je označených ich 
menami (Zjv 21,14). Na tieto zák-
ladné kamene je potrebné v tejto 
dobe položiť naše mená a životy, 
aby rástla Božia stavba Cirkvi v 
Ježišovej moci a v jeho láske aj v 
súčasnosti. 

zdroj: Róbert Lapko -  Komentár ku 
knihe Exodus 

zdroj obrázka: http://www.ebibletea-
cher.com/children%20flip%20charts/wa-
ter/05_worship_1024.jpg
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ne použitá terminológia (a toto 
sú mená) s číslovkou „dvanásť“ 
pri zozname dvanástich Ježišom 
povolaných apoštolov poukazuje 
na dvanásť kmeňov Izraela (Mt 
19,28) a v tom poukázaní vyjad-
ruje aj symbolické obnovenie ce-
lého Izraela. Miesto Izraela v deji-
nách spásy zaujíma Cirkev, ktorá 
je novým Izraelom, vybudovaným 
na dvanástich.

Ježiš si teda vyvolil dvanástich 
spomedzi všetkých svojich učení-
kov (porov. Lk 6,13). Boli to mož-
no tí zo zástupu, ktorí ho neustá-
le nasledovali; ktorí s ním zostali, 
keď sa zástup po zotmení rozi-
šiel, ale predovšetkým to boli tí, 
ktorých si on sám vyvolil na toto 
dielo. Boh vždy hľadal a neustále 
hľadá ruky, ktoré by použil, ako 
to povedal ústami proroka Izaiá-
ša: „Koho mám poslať, kto nám 
pôjde?“ (Iz 6,8).

Je veľa úloh v Božom kráľov-
stve – úloha odísť, zostať doma, 
úloha použiť ruky, rozum, úloha 
niekedy zatvoriť oči, či vidieť ne-
viditeľné (prorokovať). Ježišove 
oči hľadajú v zástupe vždy tých, 
ktorí chcú plniť jeho vôľu. Ježiš 
povoláva. Nenúti, ponúka a po-
zýva. Nehľadá regrútov, ale dob-
rovoľníkov. Všetci sme slobodní 
vzhľadom k tomu, ako odpovieme 
na toto Ježišovo povolanie, ako aj 
k tomu, či mu zostaneme verní 
alebo neverní. Ku každému z nás 
prichádza výzva, ktorú je možné 
prijať alebo odmietnuť.

Byť povolaným učeníkom zna-

mená byť žiakom Učiteľa, učiť sa 
denne od neho. Každý deň sa mu-
síme stále viac a viac približovať 
k Bohu, lebo iba z Ježišovej blíz-
kosti, z jednoty s Bohom je mož-
né vykročiť s jeho mocou a byť 
poslaným pracovať kdekoľvek vo 
svete. Iba z 
Božej prí-
t o m n o s t i 
je možné 
vstúpiť do 
prítomnos-
ti ľudí. Iba 
posol Kris-
ta (apoš-
tol), žijúci 
v jeho prí-
tomnosti a 
z jeho prí-
t o m n o s t i , 
môže roz-
nášať Slo-
vo a krásu 

zvesti svojho Majstra.

Pomenovanie dvanástich je 
pre evanjelistov dôležité (po-
rov. Mk 3,14-19; Lk 6,13-16). Na 
Blízkom východe bolo meno vždy 
významným údajom. Meno, ako 

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, 
a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolo-
mej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kana-

nejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
(Mt 10, 2-4)

Lectio Divina

charakteristika osobnosti, slúžilo 
na označenie výnimočnosti. Je to 
viac ako len súzvuk hlások. Medzi 
menom a jeho nositeľom jestvu-
je istá súvzťažnosť: a tak meno 
prezrádza niečo z osobnosti, či 
vyjadruje osobnosť toho ktoré-

ho člove-
ka. Nazvať 
n i e k o h o 
m e n o m 
z n a m e -
ná poznať 
ho do hĺb-
ky. Rabín-
ska tradícia 
chápala ur-
čenie mena 
ako veľmi 
v ý z n a m -
ný akt. Dať 
n i e k o m u 
meno je 
p r i p o d o b -

niteľné k stvoreniu nového kúska 
sveta (porov. Gn 2,20).

Zoznam Dvanástich je v pá-
roch, 6 krát 2 (porov. Mk 6,7; 
Lk 10,2). Číslovka „dva“ je veľmi 
často používanou v Knihe Exo-
dus, predovšetkým v súvislos-

ti so zhotovením svätyne, ktorá 
takto dostala symetrický vzhľad 
prezentujúci harmóniu. Čítame o 
dvoch tabuliach zákona, Mojžiš 
mal dvoch synov, v evanjeliách sa 
spomínajú dvaja učeníci (porov. 
Lk 24,13), ktorí sa mali stať mi-
sionármi a svedkami poukazujú-
cimi na pravosť evanjelia (porov. 
Zjv 11,3). Prvé dva páry mien me-
dzi dvanástimi sú bratské dvojice 
sprevádzajúce Ježiša od začiatku 
(Mt 4,18-21). Duch bratstva a 
rovnosti má byť vlastný všetkým 
apoštolom (poslom a vyslancom) 
Ježiša Krista. Evanjelista nemá 
záujem o ďalšie detaily súvisia-
ce s apoštolmi a takto vyniká ich 
primárna rovnosť, spoluzodpo-
vednosť a potreba spolupráce pri 
ohlasovaní Božieho kráľovstva.

V službe ohlasovania evanje-
lia má prvé miesto Šimon, zva-
ný Peter (skala). Je dôležité zdô-
razniť, že sa je to prvé miesto v 
službe. Petrovi vždy medzi dva-
nástimi patrí toto prvé miesto 
v službe ako aj v zodpovednosti 
za vernosť ohlasovania Božieho 
kráľovstva. Bratom Petra je On-
drej. V gr. andrea znamená odva-
ha, zmužilosť. Ako rodný brat má 
celkom iste vo svojej povahe aj 
niečo, čo charakterizuje jeho bra-
ta (skalu). A tak Ondreja – už na 
základe jeho mena – si predsta-
vujeme ako rozhodného a odváž-
neho chlapa. V kontraste s týmito 
dvoma prvými povolanými apoš-
tolmi stojí postava posledného 
menovaného apoštola Judáša, s 


