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AI Náš západný svet dokáže len ťažko pochopiť, čo znamená 
hladovať. V dôsledku toho tiež nevieme, čo to je dosýta sa najesť. V 
našom dosť namyslenom svete vládne presvedčenie, že technika a 
veda pozná odpoveď na všetky problémy. Takýto svet už Boha skoro 
vôbec nepotrebuje. 
KE Lenže svet 2000 rokov späť nemal ani takú vedu ani takú techniku. 
Ľudia museli tvrdo pracovať, aby vyžili. Ako úžasne sa museli cítiť, 
keď sa o nich niekto postaral a oni nemuseli pohnúť ani prstom, aby 
boli nasýtenia. Boh cez svojho syna Ježiša Krista ukazuje, že mu 
dobro sveta a ľudí skutočne leží na srdci. Zázrak nasýtenia zástupu je 
toho priamym dôkazom. 
DI Ľudia, ktorí hľadali Ježiša, boli ním natoľko fascinovaní, že im 
nakoniec dochádzalo jedlo. Nečakali, že ich nasýti zázračným 
spôsobom. Ale Kristus sa stará o tých, ktorí ho hľadajú. Avšak u 
niektorých sa záujem o Ježiša zredukoval len na urýchlené riešenie 
problémov. Navyše nepochopili znamenie rozmnoženia chlebov ako 
zvláštnu Božiu lásku, ale skôr ako možnosť zmocniť sa toho, kto má 
neobmedzenú moc. Zmocniť sa Boha pre naše ľudské účely. Toto 
veľmi nenápadné pokušenie hrozí každému z nás. 
PAR Predovšetkým vo svete "bohatých" - pozorujeme úplnú stratu 
potreby Boha, tým stratu skutočných hodnôt, zmyslu života a 
obyčajnej ľudskosti. V tejto situácii je na mieste otázka: "Som ochotný 
dať k dispozícii svojich päť chlebov a dve ryby? Mám odvahu ich stratiť 
a odovzdať Pánovi, aby celé množstvo ľudí mohlo žiť?" Toto gesto 
nemôžem uskutočniť, kým si neprestanem myslieť, že mám právo 
uchovávať všetko svoje vlastníctvo pre seba. Rozdeliť sa dokážem len 
vtedy, ak zmením svoje zmýšľanie a začnem sa pozerať na svet 
novými očami. Potom v druhom nebudem vidieť protivníka, 
konkurenta, ale brata a sestru, s ktorými ma spája spoločný Otec. V 
tomto svetle potom spoznám, že to, čo mám, som nedostal preto, aby 
som si čo najviac užil, ale aby som tým poslúžil čo najväčšiemu počtu 
svojich blížnych. 
MY Otec Tomáš Špidlík - Jezuita sa delí s takouto skúsenosťou: "A 
teraz rozmnožím chleby," vyhlásil istý kňaz, ktorý žije ako pustovník 
neďaleko Turína. Ocitol som sa u neho pri zvláštnej príležitosti. Občas 

k nemu prichádza z blízka i z ďaleka skupina ľudí na celodenné 
duchovné obnovy. Niekoľkokrát pozval aj mňa, aby som ľuďom niečo 
povedal, predniesol niekoľko prednášok. Nemôže však ľudí uhostiť, 
jedlo si musia priniesť sami. Predtým to robievali tak, že si na poludnie 
každý sadol niekam pod strom a jedol svoje. Teraz sa začal používať 
iný spôsob. Na trávnik pred kostolom sa rozložia noviny. Ľudia tam 
zložia to, čo priniesli, a potom si každý berie zo spoločnej kopy, čo 
potrebuje. Kňaz tomu hovorí "rozmnoženie chlebov". Keď jedol každý 
sám, vždycky niekomu niečo chýbalo, aj keď to bola len voda alebo 
nôž na krájanie. Ak je to na jednej kope, nikomu nič nechýba a ešte 
zostane.  
ADE Aký máme z tohto príkladu urobiť záver? Je pravda, že sa všetko 
spoločné rozmnoží? Jeden americký kazateľ, ktorý pracoval medzi 
filmovými hercami v Hollywoode, uvádza iný vhodný príklad. Hovorí 
viac menej toto. Mám dolár vo vrecku, ty máš dolár vo vrecku. Ja ti 
dám môj dolár, ty mne dáš svoj. Sme tam, kde sme boli predtým. Mám 
jeden dolár a ty máš jeden. Ale teraz niečo iné. Ja mám ideu a ty máš 
ideu. Ja oznámim svoju tebe a ty mne zase svoju. Teraz máme obaja 
idey dve. Dôsledok je zreteľný. Delením s druhými sa hmotné veci 
nerozmnožia, ale rozmnožia sa veci duchovné. Tie sú určené na to, 
aby boli všetkým spoločné. Človek skutočne vlastní len to, čo dokázal 
darovať.  
Ak to Bohu dovolím, môže zázrak "rozmnoženie chlebov" pokračovať 
aj dnes a celý tento týždeň. Amen. 


