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Sprievodca, priateľ, pokrm (Jn 6, 1-15)

To,  že Jánova správa o roz-
množení  chlebov začína Jež i-
šovým vystúpením na horu, 
n ie je iba opisným faktom, 
a le významovým umiestnením 
tejto udalost i .  Aj  to je dôvod, 
prečo sa pr i  nej  pozastavu-
jeme už druhý krát,  z  iného 
zorného uhla .  Počúvame v nej 
o tom, že za Jež išom idú zá-
stupy,  ktoré v idel i  jeho uzdra-
venia.  A práve pred týmito 
zástupmi Jež iš vystupuje na 
horu so svoj imi učeníkmi .  Je-
ž iš sa pred zástupom neskrý-
va,  ani  neuteká,  a le vystupuje 
na vyššie miesto,  aby on bol 
pre nich lepšie v id iteľný a aby 
aj  on sám videl  každého jed-
ného človeka,  ktorý k nemu 
pr ichádza.  No predovšetkým 
im týmto výstupom naznaču-
je ,  že tak ako z výšky kr íža, 
a j  v te jto chví l i  ide o dôlež ité 
posolstvo pre ž ivot č loveka. 
Jež iš je vysoko,  a le n ie ďaleko.

Pr i  pohľade z vrchu Je-
žiš hľadí  na zástup ako dob-
rý pastier,  ktorý pozná svoje 
ovce.  A keďže ich pozná,  v ie , 
že majú hlad.  Jež iš ich pozná 
lepšie ako oni  sami seba,  po-
zná ich v každej  chví l i ,  pozná 
každú ich potrebu.  Ako mat-
ka,  ktorá v id í  h lad na očiach 
svojho dieťaťa,  tak a j  Jež iš 
pozná s ituáciu ovečiek bez 
toho,  aby mu oni  o nej  ho-
vori l i .  A sám hneď ber ie na 
seba zodpovednosť za ovečky 
a začne sa obzerať za chle-
bom, ktorým by ich nasýti l . 
Ľudia ,  ktor í  nasledujú Jež iša a 
na ktorých on sám uprie oči , 
nemôžu zostať hladní .  Zodpo-
vednosť za zástup však nech-
ce Jež iš n iesť sám a preto sa 
pýta F i l ipa,  odkiaľ  vezmú pre 
toľkých chl ieb.  Jež iš chce na-
kŕmiť zástup,  a le n ie bez spo-
lupráce učeníkov.  A tak Jež iš 
spolu s učeníkmi nasycujú zá-
stup:  prel ína sa tu božská a 

ktoré ich pr in iesl i  na horu. 
Najdôlež ite jš ie je ,  že teraz 
prechádzajú Jež išovými ruka-
mi.   Tým sa úplne menia.  Už to 
nie je len ľudský,  a le božský 
pokrm. Takto Ján naznačuje 
premenu, ktorú voláme eu-
charist ická.  Obyčajný chl ieb 
sa stane neobyčajným chle-
bom, lebo prejde kňazovými, 
a teda Jež išovými rukami a je 
podávaný ďale j  ako Jež išovo 
telo na ut íšenie najh lbšieho 
hladu,  ktorý č lovek pociťuje ; 
h ladu po ž ivom Bohu.  

Potom Jež iš tento chl ieb 
rozdáva.  Rozmnoženie chleba 
nastáva práve počas rozdá-
vania,  a j  keď tento samotný 
zázrak evanje l ista nepopisuje . 
Jež iš ukazuje ,  že ten kto roz-
dáva,  má stále dostatok.  Boh 
sám je neustále darovanie 
sa,  neustále dávanie.  No Je-
žiš svoj  chl ieb nikomu nevnu-
cuje,  iba jednoducho ponúka, 
aby tak bol  on sám pr i jatý ako 
dar.  Z tohto Jež išovho chleba 
s i  môže brať každý,  kto chce 
byť nasýtený.  Jež iš ,  keďže je 
Božím Synom, ho má stále 
dostatok.    

Nasýtenie zástupu vykonal 
sám Jež iš .  Chl ieb a ryby pr iš l i 
k  nemu a následne z jeho rúk 

vyšl i  ku hladnému ľudstvu. 
Bez neho by sa k nim nikdy ne-
dostal i .  Jež iš teraz chce svoje 
d ie lo dokončiť .  Zvyšky chleba 
sú jasným dôkazom toho,  že 
Jež išova štedrosť presahuje 
schopnosť č loveka pr i j ímať. 
Jež iš dáva oveľa v iac,  ako s i 
to ktokoľvek dokáže predsta-
viť a ako to dokáže ktokoľvek 
pr i jať .  No t ieto zvyšky nie sú 
určené do odpadu,  lebo naďa-
le j  patr ia Jež išovi ,  z  ktorého 
rúk vyšl i .  Jež iš má zámer ich v 
budúcnosti  použiť .  Jeho dary 
sa nestrat ia .  Obrovské množ-
stvo ľudí  sa práve nasýti lo a 
ešte početnejš í  zástup ľud-
stva musí  byť v budúcnosti 
nasýtený Jež išovým chlebom. 
Zvyšky Jež išovho chleba zo-
zbierajú učeníc i .  Chl ieb sa 
dostáva do ich rúk a stane 
sa pokladnicou na nasýtenie 
ďalš ích početných zástupov, 
pretože Jež iš poputuje na ďal-
šie hory a pr ídu k nemu ďalš ie 
vyhladované zástupy,  ktoré on 
chce nasýtiť svoj ím chlebom. 
Kúsky Jež išovho chleba Cirkev 
starostl ivo zbiera,  aby ako 
hostiteľka mohla ľudí  naďale j 
pohodlne usádzať na akom-
koľvek mieste a v ich s labosti 
ich sýt iť .  Deje sa to na všet-
kých oltárnych výšinách,  kde 
sme pozvaní  a j  dnes. 
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ľudská starostl ivosť.  Alebo 
presnejš ie :  božský skutok za-
žiar i  v ľudskom. A tak sa to 
deje v dej inách neustále ,  ak 
č lovek nasleduje Jež iša,  počú-
va ho a pln í  jeho vôľu.  Jež išovi 
nasledovníc i  budú nasycovať 
zástupy a cez nich to bude 
robiť sám Jež iš .

No nik iba Jež iš vedel  vo-
pred,  ako nasýti  zástup.  On-
drej ,  F i l ip ,  ako aj  každý Jež išov 
učeník ,  stoja v presnom Bo-
žom pláne,  a le nemusia všet-
ko dopredu presne vedieť a 
mať veci  pod kontrolou.  Stačí , 
že Jež iš v ie ,  čo sa bude diať. 
Učeníkovi  zostáva,  aby zostal 
otvorený a dôverujúci  pre to, 
čo bude chcieť Jež iš .  A v tom 
ho môže posi lňovať uvedo-
menie s i  toho,  že Pán presne 
v ie ,  čo urobí .   F i l ip  a Ondrej 
nepoznajú Jež išov plán a vo 
svoje j  ľudskej  obmedzenosti 
sa sťažujú:  ľudí  je veľmi veľa 
a f inanci í ,  chlebov a rýb veľmi 
málo.  Učeníc i  kalkulu jú tak č i 
onak a dochádzajú k tomu is-
tému záveru:  ľudia chcú ove-
ľa v iac,  ako im in í  môžu dať. 
Zástup nechce omrvinky a 
fast-foody (rýchle jedlá) ,  a le 
túži  byť por iadne nasýtený.  A 
k tomu je potrebný Jež iš .  Je-
ž iš však svoj ich učeníkov ne-
odpisuje ,  a le vo svojom bož-
stve začína tam, kde oni  vo 
svojom človečenstve skonči l i : 

pr i  p iat ich chleboch a dvoch 
rybách.  Tam, kde učeníc i  na-
razi l i  na nemožnosť,  on tam 
vid í  otvorené dvere.  

Ako dobrý hostiteľ Jež iš 
pr ikazuje ,  aby bol  zástup usa-
dený na trávu.   Nechce,  aby 

sa najedl i  postojačky a lebo 
za behu,  a le aby sa pohodl-
ne usadi l i .  Ľudia sa majú c í-
t iť ako vzácni  hostia na s láv-

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?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo 
mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal 
chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko 
chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné 
odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z 
piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 
dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto 
je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, 
že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na 

vrch celkom sám.
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nostnej  hostine.  Tam, kde je 
ženích,  sa už nepostí .  A rov-
nako tam, kde sa už došlo do 
zasľúbenej  zeme – do spolo-
čenstva s Bohom (v Kr istovi ) , 
sa už neponáhľa – ako sa po-
náhľalo pr i  východe z egypt-
ského otroctva.  Ani  Jež iš sa 

neponáhľa a nechce sa rýchlo 
zbaviť zástupu,  n ikoho z tých, 
čo tam bol i .  Má pre každé-
ho čas a každý je pre neho 

hosť.  Hoci  sa hostina odohrá 
na trávniku na hore,  bude to 
veľkolepá s lávnosť,  pretože 
Jež išovi  patr í  každé miesto 
a tam, kde sa z javí  on,  pr i-
chádza hojnosť.  Táto hojnosť, 
ktorá pr ichádza od Jež iša je 
podstatnou charakter ist ikou 
skutočnej  hostiny.  Ona teda 
nezávis í  od miesta,  od palá-
ca,  a le je vždy na mieste,  kde 
je Jež iš . 

Zástup majú usadiť učení-
ci ,  pretože ani  oni  sa nema-
jú ponáhľať,  a le majú mať 
na ľudí  čas.  Tak ako Jež iš ,  a j 
oni  majú byť hostiteľmi .  Sú 
pozvaní ,  aby spolupracova-
l i  s  Jež išom. Byť Jež išovým 
pr iateľom, okrem iného,  teda 
znamená aj  mať čas pre iného 
človeka;  tak,  ako ho má Jež iš . 
Ľudia okolo Jež iša a učeníkov 
nemajú byť zostresovaní ,  a le 
pohodlne usadení  a dostatoč-
ne nasýtení . 

Jež iš následne ber ie chl ieb 
a ryby.  Pr i j íma bežný ľudský 
pokrm z rúk učeníkov,  dotýka 
sa ho a tak s i  ho istým spôso-
bom pr iv lastňuje.  Nenecháva 
s i  ho však pre seba,  a le po-
dáva ho zástupu už ako jeho 
v lastný pokrm. Tieto chleby 
zrejme prešl i  mnohými ruka-
mi.   Rukami,  ktoré ich upiekl i ; 
rukami,  ktoré ich predal i ;  ru-
kami,  ktoré ich kúpi l i ;  rukami, 


