
BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ 21. ř í jna 2020 
 

 
Dočasné omezení společných setkávání je příležitostí pro hlubší přemýšlení 
nad Biblí o samotě. Textem pro tento týden je oddíl z Matoušova evangelia, 
8. kapitoly, 14. až 22. verš: 
 
 
Pán Ježíš v Kafarnaum 
 
Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchýně leží v horečce. 
Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Když nastal 
večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny 
nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše: ,On 
slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘ Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, 
rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákoník přišel a řekl mu: „Mistře, budu tě 
následovat, kamkoli půjdeš." Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a 
ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z učedníků mu 
řekl: „Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce." Ale Ježíš mu 
odpověděl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé." 
 
 
Otázky: 
 
1. Třetí příběh uzdravení v Matouš 8. kapitola, jaký je v porovnání 

s předchozími, malomocný a setníkův sluha? 
 
2. Co se dozvídáme o rodinných a majetkových poměrech Petra? 
 
3. S jakou událostí si spojujete/me text Izajáš 53:4 Byly to však naše nemoci, 

jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit 
od Boha a pokořen. 

 
4. Pána Ježíše v evangeliu doprovází mimo jiné zástupy a zákoníci. V čem se 

jejich přístup k Pánu Ježíši liší? 
 
5. Verš 20: Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale 

Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Je odpověď Pána Ježíše 
odmítnutím zákoníka? 

 
6. Proč, nebo v čem jsou na tom lišky nebo ptáci lépe než Pán Ježíš a jeho 

učedníci? 
 
7. Verš 22: Ale Ježíš mu odpověděl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať 

pochovávají své mrtvé.“ Jak to tedy je s úctou vůči rodičům, jejich 
autoritou pro život jejich dětí? 

 
 
Podnět k zamyšlení:  
 

Kde jsem ve vztahu k Pánu Ježíši, jsem jedním ze zástupu kolem Něj, nebo patřím 
k Jeho učedníkům? 


