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vnútorne rozdelené spustne  A o koľko viac je človek  Svätá Biblia 
a nijaké mesto ani dom  ako ovca!  Evanjelium podľa Matúša 
vnútorne rozdelené neobstoja. Teda v sobotu Kapitoly 12, 15 
Ak satan vyháňa satana,  slobodno dobre robiť.“ Matúš 12 
je vnútorne rozdelený –  Potom povedal človekovi:  Pán soboty 
akože potom obstojí  „Vystri ruku!“ On ju vystrel  V tom čase išiel Ježiš  
jeho kráľovstvo? a bola zasa zdravá ako druhá. v sobotu cez obilné pole. 
Ak ja vyháňam zlých duchov  Farizeji vyšli von  Jeho učeníci boli hladní  
mocou Belzebula,  a radili sa o ňom,  a začali trhať klasy a jesť. 
čiou mocou ich vyháňajú  ako Ježiša zahubiť. Keď to videli farizeji,  
vaši synovia?  Bohom vyvolený služobník povedali mu:  
Preto oni budú  Ježiš to vedel,  „Pozri, tvoji učeníci robia,  
vašimi sudcami. preto odtiaľ odišiel.  čo neslobodno robiť 
Ale ak ja Božím Duchom  Mnohí šli za ním  v sobotu.“ 
vyháňam zlých duchov,  a on ich všetkých uzdravil, On im povedal:  
potom k vám prišlo  len im pohrozil,  „Nečítali ste, čo urobil Dávid,  
Božie kráľovstvo. aby ho neprezradili. keď bol hladný on  
Kto nie je so mnou,  Tak sa splnilo,  i jeho družina? 
je proti mne, a čo povedal prorok Izaiáš: Ako vošiel do Božieho domu  
kto nezhromažďuje so mnou, „Hľa, môj služobník,  a jedol obetované chleby,  
rozhadzuje. ktorého som si vyvolil, ktoré nesmel jesť ani on  
Preto vám hovorím:  môj miláčik,  ani tí, čo boli s ním  
Ľuďom sa odpustí  v ktorom mám zaľúbenie.  ale iba kňazi?“ 
každý hriech i rúhanie,  Vložím na neho  A v Zákone ste nečítali, 
ale rúhanie proti Duchu  svojho Ducha  že kňazi v sobotu porušujú  
sa neodpusti. a oznámi právo národom. v chráme sobotu,  
Ak niekto povie niečo  Nebude sa škriepiť,  a predsa sú bez viny? 
proti Synovi človeka,  nebude kričať, nik nebude  No hovorím vám:  
odpustí sa mu to.  počuť na ulici jeho hlas. Tu je niekto väčší než chrám. 
Kto by však povedal niečo  Nalomenú trsť nedolomí,  Keby ste vedeli,  
proti Duchu Svätému,  hasnúci knôtik nedohasí, kým  čo to znamená:  
tomu sa neodpustí ani  neprivedie právo k víťazstvu. „Milosrdenstvo chcem,  
v tomto veku ani v budúcom. V jeho meno  a nie obetu,“  
Vypestujte dobrý strom  budú dúfať národy.“ neboli by ste odsúdili  
a bude dobré aj jeho ovocie,  Ježiš a Belzebub nevinných. 
alebo zasaďte zlý strom  Vtedy k nemu priviedli  Syn človeka je pánom  
a bude zlé aj jeho ovocie.  posadnutého zlým duchom,  aj nad sobotou.“ 
Lebo strom možno poznať  ktorý bol slepý a nemý.  Keď odtiaľ odišiel,  
po ovocí. On ho uzdravil  vošiel do ich synagógy. 
Hadie plemeno,  a nemý rozprával a videl. Tam bol človek  
ako môžete hovoriť dobre,  Zástupy žasli a vraveli:  s vyschnutou rukou. 
keď ste zlí?  „Nie je toto syn Dávidov?“ Oni sa ho pýtali: „Slobodno 
Veď z plnosti srdca  Ale počuli to farizeji  v sobotu uzdraviť?“ 
hovoria ústa. a hovorili:  Chceli ho totiž obžalovať. 
Dobrý človek  „Tento len mocou Belzebula,  On im povedal:  
vynáša z dobrého pokladu  kniežaťa zlých duchov,  „Nájde sa medzi vami človek,  
dobré veci a zlý človek  vyháňa zlých duchov.“ ktorý by svoju jedinú ovcu  
vynáša zo zlého pokladu zlé. Ale on poznal ich myšlienky  nechytil a nevytiahol z jamy,  
No hovorím vám:  a povedal im:  keby mu do nej padla,  
Ľudia sa budú v deň súdu  „Každé kráľovstvo  hoc aj v sobotu?“ 
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A zrušili ste Božie slovo  ako je sám, vojdú dnu zodpovedať z každého  
pre svoje obyčaje. a usídlia sa tam.  daromného slova,  
Pokrytci! Dobre o vás  A stav takého človeka  ktoré vyslovia. 
prorokoval Izaiáš,  je nakoniec horší,  Lebo podľa svojich slov  
keď povedal: ako bol predtým.  budeš ospravedlnený  
„Tento ľud ma uctieva  Tak to bude aj s týmto  a podľa svojich slov  
perami, ale ich srdce je  zlým pokolením.“ budeš odsúdený.“ 
ďaleko odo mňa. Ježišova matka a bratia Znamenie Jonáša 
No darmo si ma ctia,  Kým ešte hovoril zástupom,  Vtedy mu povedali  
lebo náuky, čo učia,  vonku stála jeho matka  niektorí zákonníci a farizeji:  
sú iba ľudské príkazy.“ a bratia a chceli sa s ním  „Učiteľ, chceme vidieť  
Potom zavolal k sebe zástup  rozprávať. nejaké, znamenie od teba.“ 
a povedal im:  Ktosi mu povedal:  On im povedal:  
„Počúvajte a pochopte: „Vonku stojí tvoja matka  „Zlé a cudzoložné pokolenie  
Človeka nepoškvrňuje to,  a tvoji bratia a chcú sa žiada znamenie.  
čo vchádza do úst,  s tebou rozprávať.“ Ale znamenie nedostane,  
ale čo vychádza z úst,  On však odvetil tomu, čo mu  iba ak znamenie  
to poškvrňuje človeka.“ to vravel: „Kto je moja matka  proroka Jonáša. 
Tu pristúpili učeníci  a kto sú moji bratia?“ Lebo ako bol Jonáš  
a povedali mu:  Vystrel ruku nad svojich  tri dni a tri noci  
„Vieš, že sa farizeji pohoršili,  učeníkov a povedal: „Hľa,  v bruchu veľkej ryby,  
keď počuli, čo si povedal?“ moja matka a moji bratia. tak bude Syn človeka  
On im odpovedal:  Lebo každý, kto plní vôľu  tri dni a tri noci v lone zeme. 
„Každú rastlinu, ktorú  môjho Otca, ktorý je  Mužovia z Ninive  
nezasadil môj nebeský Otec,  na nebesiach je môj brat  vystúpia na súde  
vytrhnú aj s koreňom. i sestra i matka.“ proti tomuto pokoleniu  
Nechajte ich.  Matúš 15 a odsúdia ho, lebo oni 
Sú slepými vodcami slepých.  Čisté a nečisté sa kajali na Jonášovo kázanie  
A keď slepý vedie slepého,  Vtedy prišli k Ježišovi  – a tu je niekto väčší  
obaja padnú do jamy.“ farizeji a zákonníci  ako Jonáš! 
Peter mu na to povedal:  z Jeruzalema a opýtali sa ho: Kráľovná z juhu vystúpi na 
„Vysvetli nám toto  „Prečo tvoji učeníci  súde proti tomuto pokoleniu  
podobenstvo.“ On odvetil:  prestupujú obyčaje otcov?  a odsúdi ho; lebo ona  
„Ešte ani vy nechápete? Veď si neumývajú ruky, z končín zeme prišla počúvať  
Nerozumiete, že všetko,  keď jedia chlieb.“ Šalamúnovu múdrosť –  
čo vchádza do úst,  On im odvetil:  a tu je predsa niekto väčší  
ide do brucha  A vy prečo prestupujete  ako Šalamún! 
a vylučuje sa do stoky? Božie prikázanie  Keď nečistý duch  
Ale to, čo vychádza z úst,  pre svoje obyčaje? vyjde z človeka, blúdi po  
pochádza zo srdca  Lebo Boh povedal:  vyschnutých miestach  
a poškvrňuje človeka. „Cti svojho otca i matku“  a hľadá odpočinok,  
Lebo zo srdca vychádzajú  a: „Kto by zlorečil otcovi  ale nenájde. 
zlé myšlienky, vraždy,  alebo matke, musí zomrieť.“ Vtedy si povie:  
cudzoložstvá, smilstvá,  Vy však hovoríte:  „Vrátim sa do svojho domu,  
krádeže, krivé svedectvá,  „Keď niekto povie otcovi  odkiaľ som vyšiel.“  
rúhanie. alebo matke:  Keď ta príde,  
Toto poškvrňuje človeka;  Všetko, čím by som ti mal  nájde ho prázdny,  
ale jesť neumytými rukami,  pomáhať, je obetný dar, vymetený a vyzdobený. 
to človeka nepoškvrňuje.“ ten už nemusí ctiť  Tu odíde, vezme so sebou  
Ježiš odtiaľ odišiel  svojho otca.“  sedem iných duchov horších,  
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a odobral sa  
do okolia Týru a Sidonu. 
Tu prišla k nemu istá  
kanaánska žena  
z tých končín a kričala:  
„Zmiluj sa nado mnou,  
Pane, syn Dávidov!  
Dcéru mi hrozne trápi  
zlý duch.“ 
Ale on jej neodpovedal  
ani slovo. Jeho učeníci  
pristúpili k nemu a prosili ho:  
„Pošli ju preč,  
lebo kričí za nami.“ 
Ale on odvetil: „Ja som  
poslaný iba k ovciam  
strateným z domu Izraela.“ 
No ona prišla k nemu,  
poklonila sa mu a povedala:  
„Pane, pomôž mi!“ 
On jej odpovedal:  
„Nie je dobré vziať chlieb  
deťom a hodiť ho šteňatám.“ 
„Áno, Pane,“ vravela ona,  
„ale aj šteňatá jedia  
odrobinky, čo padajú  
zo stola ich pánov.“ 
Vtedy jej Ježiš povedal:  
„Žena, veľká je tvoja viera!  
Nech sa ti stane, ako chceš.“ 
A od tej hodiny  
bola jej dcéra zdravá. 
Ježiš nakŕmi štyri tisícky 
Keď odtiaľ Ježiš odišiel,  
prišiel ku Galilejskému moru,  
vystúpil na vrch  
a tam si sadol. 
Prichádzali k nemu celé 
zástupy, ktoré mali so sebou 
chromých, slepých, mrzákov, 
nemých a mnohých iných.  
Kládli mu ich k nohám  
a on ich uzdravoval. 
A zástupy žasli, keď videli,  
že nemí hovoria, mrzáci sú  
zdraví, chromí chodia a slepí  
vidia, a velebili Boha Izraela. 
Ježiš zvolal svojich učeníkov  
a povedal:  
„Ľúto mi je zástupu,  

lebo už tri dni sa  
zdržiavajú pri mne  
a nemajú čo jesť.  
A nechcem ich  
prepustiť hladných, aby 
nepoomdlievali na ceste.“ 
Učeníci mu povedali:  
„Kdeže vezmeme na púšti  
toľko chleba, aby sme  
nasýtili takýto zástup?“ 
Ježiš sa ich opýtal:  
„Koľko máte chlebov?“ 
Oni odpovedali: „Sedem.“ 
Tu rozkázal zástupu,  
aby si posadal na zem. 
Vzal sedem chlebov 
vzdával vďaky, lámal  
a dával učeníkom  
a učeníci zástupom. 
Všetci jedli a nasýtili sa.  
A nazbierali sedem plných  
košov zvyšných odrobín. 
Tých čo jedli, bolo štyritisíc  
mužov okrem žien a detí. 
Potom zástupy rozpustil,  
nastúpil na loďku a prišiel do  
magadanského kraja. 


