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Ryby a chlieb (Jn 6, 1-9)

Opis Ježišovho odchodu na 
druhý breh v tomto úryvku ne-
uvádza miesto, z ktorého Je-
žiš odišiel a neupresňuje ani 
miesto kam prišiel. Miesto kam 
Ježiš smeroval sa dá určiť len z 
porovnania s Lukášovým evan-
jeliom a pravdepodobne to bolo 
niekde v blízkosti Betsaidy na 
severovýchodnom brehu Gali-
lejského jazera. Je to miesto, 
odkiaľ pochádzala nielen brat-
ská dvojica učeníkov Šimon a 
Ondrej, ale aj apoštol Fil ip. A 
práve títo dvaja učeníci – On-
drej a Fil ip – majú hlavné slovo 
v dialógu s Ježišom pri riešení 
otázky nasýtenia päťtisícové-
ho zástupu v hornatej pustati-
ne. 

Ježišov odchod na druhý 
breh Galilejského jazera je vý-
zvou pre ľudí, ktorí ho dovtedy 
počúvali a boli svedkami jeho 
zázrakov. Tieto Ježišove zá-
zraky evanjelista Ján označuje 

slovom znamenia a na rozdiel 
od ostatných evanjelistov ich 
uvádza len sedem. Rozmnože-
nie chleba je štvrtým zname-
ním v poradí. Všetky majú v 
Jánovom evanjeliu jeden cieľ, 
ktorým je výzva zaujať postoj 
vzhľadom k Ježišovi. 

Ľudia, ktorí sa ponáhľali za 
Ježišom videli v ňom divotvor-
cu, do ktorého vkladali nádej na 
riešenie svojich chorôb a s nimi 
súvisiacich obmedzení. Vyba-
dali to z jeho znamení, ktorých 
boli svedkami. Dívali sa na Ježi-
ša cez prizmu vlastnej choroby 
alebo nemoci svojich blízkych. 
Čítali Ježišove znamenia a stá-
vali sa v istom zmysle jeho 
učeníkmi, pretože sa snažili 
byť v Ježišovej blízkosti, hoci 
to – okrem iného – znamenalo 
aj takú skúsenosť, o akej sme 
počúvali v tejto časti Jánovho 
evanjelia, keď Ježiša nasledujú 
na celkom iste nie najpríjem-

piatimi chlebmi a dvomi ryba-
mi. Ondrej síce nemá riešenie, 
ale zo všetkých učeníkov sa 
mu najviac približuje tým, že 
poukáže na minimálny poten-
ciál uprostred zástupu Ježišo-
vých nasledovníkov. Vie, že je 
to málo, ale neváha aj o tom 
mále povedať Ježišovi a dať to 
k dispozícii pre dobro celku. V 
tomto prípade, podobne ako aj 
pri prvom povolaní učeníkov, 
Ondrej predbieha Petra a v is-
tom zmysle posúva skúsenosť 
učeníkov s Ježišom do novej 
roviny, o ktorej ani sám netu-
šil. Predbieha aj šikovného Fil i-
pa, pretože má radšej ľudí ako 
čísla. 

Lekcia sa teda vďaka Ondre-
jovi mohla začať. Na základe 
jeho úprimného a ochotného 
hľadania riešenia na prvý po-
hľad neriešiteľného problému 
sa rozbieha séria Ježišových 
príkazov, kedy učeníci poslušne 
usadia zástup a s rovnakou po-
slušnosťou kráľovsky nasýtia 
dvomi rybami a piatimi chleb-
mi veľké množstvo ľudí a na-
zbierajú dvanásť košov odro-
bín. Pozoruhodné na tom je to, 
že pri tomto znamení, podob-
ne ako pri svadbe v Káne, sú 
hlavnými aktérmi i svedkami 
zázraku len učeníci. Zástup ne-
vie skadiaľ sa berie pokrm, na 

rozdiel od učeníkov, ktorí to v 
úlohe obsluhujúcich, podobne 
ako v Káne, vedia veľmi presne. 

Eucharistická reč o chlebe v 
druhej časti Jánovej šiestej ka-
pitoly nadväzuje na túto skú-
senosť učeníkov, ktorí práve 
preto neskôr, keď zástupy Je-
žiša opúšťajú, odpovedajú na 
Ježišovu otázku: Aj vy chcete 
odísť?“ svojím vyznaním: „Pane 
a ku komu by sme išli . Ty máš 
slová večného života.“ Toto 
boli schopní povedať na zákla-
de svojej skúsenosti obsluhu-
júcich na svadbe v Káne, kedy 
na Ježišovo slovo naplnil i nádo-
by vodou a na stoly už priniesli 
kvalitné víno. Toto boli schop-
ní vyznať aj vďaka skúsenosti 
posluhujúcich pri rozmnožení 
chleba, kedy cez ruky Ondreja 
podali Ježišovi - na jeho slovo 
- ľudské „málo“, aby poslušne 
z jeho rúk odovzdali usadeným 
zástupom božské „dosť“ a tešili 
sa - opäť na Ježišovo slovo – z 
toho, čo sa ešte zvýšilo. Apoš-
tol Ondrej – učeník, ktorý zažil 
obidve znamenia a uveril v silu 
Ježišovho slova, nech je vzorom 
pre našu poslušnosť Ježišovmu 
slovu a povzbudením v hľadaní 
Božích riešení problémov v na-
šich spoločenstvách.
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nejšej ceste na pusté miesto.

Kým sa ľudia zhromaždi-
li peši alebo na lodiach na to 
miesto, Ježiš so svojimi uče-
níkmi vystúpil na vrch. Ten-
to opis Ježiša s učeníkmi, ako 
vystupujú na vrch na pustom 
mieste, pripomína Mojžiša a 
starších Izraela, ktorí na vrchu 
počas cesty púšťou sú sved-
kami  uzavretia zmluvy s Bo-
hom. Tento dojem umocňuje aj 
poznámka evanjelistu, že bolo 
pred židovskými sviatkami 
Veľkej noci, počas ktorých sa 
židia pripomínali udalosti vy-
slobodenia z Egypta a násled-
ných udalostí na púšti. 

Utiahnutie sa Ježiša s uče-
níkmi na pusté miesto sa v 
ostatných evanjeliách uvádza 
v súvislosti s potrebou odpo-
činku a následného vyučovania 
učeníkov. V Jánovom evanjeliu 
sa len stručne uvádza, že Ježiš 
si s učeníkmi sadol na vrchu. Aj 
tu však pôjde o výchovu jeho 
učeníkov. Hlavnou témou lek-
cie, ktorú tu majú jeho učeníci 
dostať, je lekcia o zodpoved-
nosti za ľudí prichádzajúcich 
za Ježišom. Ten, kto priťahuje 
zástupy, je Ježiš a nie učeníci, 
ale problém nasýtenia zástupu 
Ježiš prenáša na svojich uče-
níkov. Možno teda povedať, že 
znamenie nasýtenia veľkého 
zástupu je pre učeníkov pozva-
ním k účasti na Ježišovej sta-

rostlivosti o ľudí.

Ježiš dvíha oči a vidí prichá-
dzajúci zástup ľudí. Ježiš vidí 
v zástupe nielen veľký hlad po 
uzdravení a vyliečení z chorôb, 
ale aj jednoduchý ľudský hlad. 
Veľa ľudí znamená veľa problé-
mov, ktoré nemôže jednotlivec 
riešiť. Každý z Ježišových na-
sledovníkov v zástupe si mohol 
uvedomiť, že ísť za ním na pus-

té miesto znamená zabezpe-
čiť si aj dostatočné množstvo 
stravy. Tak mohli uvažovať Je-
žišovi učeníci, keď hľadeli spo-
lu s Ježišom na prichádzajúci 
dav ľudí neskoro popoludní. 
Ježiš však nezametá problém 
pod koberec a priamou otáz-
kou prerušuje mlčanie svojich 
učeníkov. Je druhým Mojžišom, 
ktorý je postavený pred otázku 
nasýtenia ľudu. Tí ľudia, čo sa 

Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského 
mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, 
ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so 
svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď 
Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, 
povedal Filipovi: “Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale 
to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip 
mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak 
sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, 
brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť 

jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých?“ 
(Jn 6, 1-9)
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za ním vybrali, mu uveril i tak 
ako Izraeliti Mojžišovi. 

Ježiš prenáša otázku na uče-
níkov cez Fil ipa: „Kde nakúpi-
me chleba, aby sa títo najedli.“ 
Keďže Fil ip bol miestny, dobre 
poznal možnosti svojho kraja i 
ceny, ktoré boli asi odlišné od 
cien v Kafarnaume, ktorý pat-
ril pod správu iného vladára. Je 
zaujímavé, že Ježiš sa nepýta 

na otázku ceny, za koľko sa dá 
najlacnejšie nakúpiť, ale zaují-
ma ho reakcia jedného z jeho 
najbystrejších a najkomunika-
tívnejších učeníkov. Evanjelis-
ta Ján, ktorý má Fil ipa v obľu-
be, – pretože ho spomína zo 
všetkých evanjelistov najčas-
tejšie, – nezabudne dodať, že 
táto Ježišova otázka bola kon-
trolnou. V Jánovom evanjeliu je 
Ježiš vždy opisovaný, ako ten, 

ktorý má veci pod kontrolou. 
Nie je to preto, žeby nás chcel 
evanjelista Ján zavádzať, ale 
preto, že zo všetkých najhlbšie 
chápal Ježiša a svoje evanje-
lium napísal z perspektívy Ježi-
šovho oslávenia.

Fil ipova odpoveď Ježiša ne-
uspokojuje. Ukazuje síce Fi-
lipovo triezve prepočítanie 
najlacnejšej alternatívy mini-
málnej starostlivosti o zástup, 
ale zároveň aj bezmocnosť zo-
či-voči takej úlohe. Paradoxne 
neodpovedá na otázku, kde je 
možné nakúpiť také množstvo 
chleba. Možno preto, že táto 
otázka sa mu zdala nezmysel-
ná. Nasýtiť také veľké množ-
stvo ľudí nebolo také ľahké 
ani logisticky. Najbližšie de-
diny pravdepodobne nemali k 
dispozícii dostatok chleba pre 
taký zástup. A neriešiteľnosť 
zvýrazňoval Fil ipov výpočet 
ceny tejto zákazky, ktorá podľa 
všetkého prevyšovala rozpočet 
Ježišovej skupiny.

Intervencia ďalšieho – v 
Jánovom evanjeliu obľúbené-
ho – učeníka prináša do deja 
zvrat. Ondrej nepočíta nákla-
dy a nehľadá drahé riešenia 
mimo spoločenstvo Ježišových 
nasledovníkov. Ondrej je citli-
vý na osoby, na človeka a jeho 
potenciál. Vie o kapacite tých, 
ktorí sú okolo neho a pripomí-
na, že je medzi nimi chlapec s 


