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GOSPODOVE PRIDIGE 
»Nahranitev štiri tisočih« 

 

 

Marko 8, 1-9: Tiste dni je bilo spet veliko ljudi pri njem in niso imeli kaj jesti. Poklical je k sebi učence in 

jim rekel: »Smili se mi množica, ker že tri dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Če jih lačne pošljem 

domov, bodo na poti omagali, kajti nekaj jih je prišlo od daleč.« Njegovi učenci so mu odgovorili: »Od 

kod bi jih mogel kdo s kruhom nasititi tukaj v puščavi?« Vprašal jih je: »Koliko hlebov imate?« Dejali 

so: »Sedem.« Tedaj je naročil, naj množica sede po tleh. Vzel je sedem hlebov, se zahvalil, jih razlomil 

in dajal učencem, da bi jih delili; in razdelili so jih med množico. Imeli so tudi nekaj ribic. Blagoslovil jih 

je in velel, naj ponudijo tudi te. Jedli so in se nasitili. Nato so pobrali sedem košev koščkov, ki so ostali; 

ljudi pa je bilo okoli štiri tisoč: in odpustil jih je. 

 

To poglavje se ukvarja s še enim nahranjenjem množice, zbrane okoli Mene, namreč štirih tisoč ljudi. Na 

koncu je ostalo za sedem košev ostankov kruha, medtem ko je bilo na začetku na razpolago le sedem 

hlebcev kruha in nekaj rib. 

Nekoč Sem že izvedel podoben čudež z nahranitvijo pet tisoč ljudi s petimi hlebci kruha in dvema ribama, 

ko je bilo ostankov kruha za dvanajst košev. Duhovni pomen petih hlebcev in dveh rib že poznate. Tudi 

v tem drugem primeru, ko Sem namesto petih nasitil samo štiri tisoč ljudi s sedmimi hlebci kruha in z 

nekaj ribami, pri čemer je bilo za sedem polnih košev ostankov. V primerjavi z dvanajstimi ob prvi 

priložnosti, ima vse svoj duhovni pomen, kar vam Bom sedaj obrazložil. 

Dvanajst košev ostankov ob prvem čudežu označuje tako dvanajst rodov Izraela, kakor tudi dvanajst 

zapovedi, sedem košev, ki so ostali ob drugem čudežu, pa označuje Mojih sedem glavnih lastnosti, ki naj 

ostanejo z ljudmi, da jih ojačijo in jim služijo kot njihovo vodilo, ko Me več ne bodo imeli. Teh sedem 

lastnosti je: Ljubezen, Potrpežljivost, Ponižnost, Odpuščanje, Vztrajnost, Požrtvovalnost in Usmiljenje. 

Ko Sem pridigal Judom, Sem jim včasih moral reči: 'Kdor ima ušesa, naj sliši!' To je jasno kazalo na 

dejstvo, da je pri njih veliko šlo pri enem ušesu noter in pri drugemu ven in da večina ni razumela Mojega 

nauka na način, kakor Sem želel, da ga razumejo. Čudež njihove nasititve ob koncu Mojega govora, kar 

se mora tolmačiti v prispodobi, prikazuje, kako je preostala najbolj pomembna stvar. Tako, kakor so 

použili kruh in ribo, da bi potešili svojo telesno lakoto in pustili sedem košev kruha, so tudi dojeli vsebino 

Mojih besed le površno in se niso menili za njihovo bistvo, to je, za Mojih sedem osnovnih lastnosti, 

katere Sem jim želel vtisniti s prilikami, čudeži in dejavnim poučevanjem. 

Čeprav so obstajale Moje prilike, nauki in čudeži, ki Sem jih izvajal, da bi se odprle oči ljudi, je bilo vedno 

prisotno dovolj pismoukov in farizejev, ki so storili vse, da so zmanjšali ali celo izničili vtis, ki so ga Moja 



dela napravila za ljudi. Tudi dejstvo, da se Jaz in Moji učenci nismo udeleževali ceremonijalnih običajev 

templja, kot je bilo obredno umivanje itd. – je povzročilo namigovanje z njihove strani. Bili so ogorčeni 

nad dobrimi deli, ozdravljenjem bolnih in drugimi stvarmi, če so se izvajale na Soboto ali na kakšen drugi 

dan ob verskem prazniku. Postali so togotni, če se nisem oziral na predpisane poste ali če Sem se družil 

z ljudmi, ki so v njihovih očeh bili veliki grešniki in sleparji. Tako so sumljivo gledali na vse, kar Sem 

govoril in delal. 

S tem so prispevali k različnim opominom in svarilom, katere Sem podajal Mojim učencem in ljudem, ki 

so Mi sledili, s čemer Sem jim hotel pokazati, da pri Meni šteje samo duhovno in ne materialno. Od tod 

besede: 'Nič ne more onečastiti človeka, kar prihaja od zunaj; toda stvari, ki prihajajo iz njega so tiste, 

ki onečastijo človeka!' Iz istega razloga sem opozarjal Moje učence naj se varujejo farizejskega in 

Herodovega kvasa in Sem poudaril, kar je prerok prerokoval: 'Ti ljudje Me častijo s svojimi ustnicami, 

vendar so njihova srca daleč od Mene!' 

Ko Sem nahranil teh štiri tisoč s sedmimi hlebci kruha in z nekaj ribami ter jih s tem materialno potešil, 

je ostalo kruha za sedem zvrhanih košev. Čeprav so izgledali, kakor da so duhovno potešeni, se niso 

menili za lastnosti, katere Sem označil na najvišje. Vsak koš z raznoliko vsebino velikih in majhnih krušnih 

drobtin jasno kaže na različne načine, na katere se Moje predhodno omenjene lastnosti lahko uporabijo 

v tem življenju, če človek nima običajno rajši svojega koša napolnjenega z drugimi posvetnimi stvarmi 

ter ne pušča nobenega prostora Mojemu kruhu in Mojim duhovnim lastnostim. 

Ni jih veliko, ki mislijo tako, kakor sirofeničanska žena, ki je, ko Sem rekel, da se Mojega kruha ne meče 

psom, odgovorila polna zaupanja, da je psom pod mizo dovoljeno jesti drobtinice otrok, kar pomeni: Če 

šibki, še vedno nedozoreli, niso vredni ali niso zmožni jesti neposredne hrane iz nebes, jim naj bo 

dovoljeno, da pobirajo drobce tega, kar koristi posameznikovemu duhovnemu stanju. 

V tistem času ni bilo veliko takšnih duš polnih vere in danes so postale že skrajna redkost. 

Kakor Sem se moral boriti proti vsem obstoječim nazorom, bodisi posvetnim ali verskim, in – kot Sem 

včasih Sam rekel – nisem pričakoval tako veliko od Judov, kakor od samih poganov, je tako tudi v 

današnjem času, ko ni veliko pričakovati od tistih, ki se imenujejo kristjani in ki resno verjamejo, da to 

so, če se le udeležujejo predpisanih cerkvenih obredov. Posebno tisti, ki so bili namenjeni, da postanejo 

najbolj rodovitno polje Mojega nauka, so nad vsemi drugimi največji nasprotniki vsega tega, kar jih 

prebuja iz njihove tako zelo primerno urejene verske doktrine, zahtevajoč požrtvovalnost in 

samozatajevanje, ki presega njihove zmožnosti, ker jim primanjkuje notranje moči, da bi premagali 

običaje in predstave, katerih so navajeni. 

Podobni so večini poslušalcev tistega časa. Iskali so Me povsod v cerkvah, vendar ne na cesti življenja, 

kjer bi s svojimi deli potrdili tisto, kar so tako često obljubljali v cerkvah. Tudi ti so lačni, tako kot drugi, 

toda puščajo bistvo Mojega nauka, sedem košev, nedotaknjeno, temveč zaužijejo namreč samo tisto, 

kar jim trenutno najbolj tekne. 

Če vam dajem ta primer nahranitve štirih tisočev s sedmimi hlebci kruha in z nekaj ribami, kakor osnovo 

za dnašnjo pridigo, je ta mišljena kot opozorilo vsakemu poslušalcu Moje Besede, naj se ne zadovolji s 

površinskimi vtisi Mojih besed, temveč naj poišče duhovno hrano, ki je tam zajeta, ter naj deluje po njej 

in tudi vzpodbuja druge, da delujejo enako. 

Da Moji poslušalci niso zelo plodna tla za Moj nauk, Sem se zelo zavedal; vendar Sem vedel, da ne 

govorim in delujem samo za njih, temveč za vso človeštvo za njimi. Nisem gradil samo za tisti čas; Moji 

nameni segajo daleč naprej. Kakor nameni Božanskega, neskončnega Bitja so trajni in večno učinkoviti. 

Na njihovo zahtevo po čudežnem znamenju, Sem celo farizejem in pismoukom odgovoril, da ta rod ne 

bo dobil znamenj z Moje strani, kar pomeni, da kjer je Moja vidna pojava največje čudežno znamenje, 

ni potrebno nobeno nadaljnje dokazovanje Moje Božanskosti in večnega obstoja Mojega nauka. 



In kar sem takrat rekel farizejem in pismoukom, velja tudi danes za vse tiste hinavske redne obiskovalce 

cerkve in za vse učenjake vašega časa, ki razvijajo svojo filozofijo o materiji. Tudi ti ne bodo videli 

nobenega znamenja zato, ker ne želijo sprejeti največjega znamenja, glasu Boga in Očeta v svojih lastnih 

srcih. Tako mnogi vaši znanstveniki, navkljub nenehnim odkritjem zakonov narave, ne verjamejo, da 

mora obstajati dajalec zakonov. Rajši se nenehno pričkajo s svojim lastnim jazom, kakor da bi priznali 

poraz ob dejanskih dokazih obstoja Boga. 

Tudi v tem času poteka nenehna silovita borba med ceremonijo in duhom, med zmoto in resnico, ki 

vzburja vse duše. Vse ločine, vsi verujoči si prizadevajo, da prilagodijo nove ideje starim in jih spojijo s 

tem, kar je postalo navada; vendar zaman. Ni možno služiti dvema gospodarjema – ali je to materija ali 

duh! In zato, ker se mnogi ne morejo ali nočejo odločiti, je to odgovorno za to, da bolj, kot jih želim 

nasititi z duhovnim kruhom, uživajo – z nekaterimi redkimi izjemami – v tem, kar je pomembno, ter si 

celo prizadevajo za to, pri čemer puščajo nedotaknjeno pristno, bitno in duhovno resnično. 

Tako morajo Moji učenci sedanjega časa, kakor tisti v času Mojega duhovnega poslanstva, zbirati 

ostanke drobtin Mojega nebeškega nauka ali duhovnega kruha, in poskušati svojo srečo s tistimi, ki so 

lačni, dokler na koncu ne bo izpraznjeno sedem košev Mojih Božanskih lastnosti v veliki koš življenja 

človeštva, kakor tudi vsakega posameznika. 

Tudi vi ste posvarjeni: Nadvse se trudite, da boste privzeli Mojih sedem lastnosti! Ne bodite površni, kjer 

gre za duhovno hrano in ne mislite, da poslušanje in branje zadostuje! Niti najmanj! Kajti nekoč Bom 

tudi k vam poslal pobiralca in Bom tisto, kar je ostalo, pobral v koše in shranil za boljše in bolj vredne, ki 

so zmožni koristno uporabljati duhovno vsebino, medtem ko vi – v vaši zablodi, da veste že vse – niste 

niti na prvi stopnji duhovnega spoznanja. 

Potemtakem prevzemite na sebe velike bolečine, da postanete vredni Mojega neposrednega 

sporazumevanja – kakor nekoč Moji učenci! Tudi vi, kot ti učenci, razširjajte Mojo Besedo. Sejte jo, 

vendar na takšen način, da ne bo padla na kamnita tla. Pomnite, da vse, kar tako bogato prejemate od 

Mene, ni namenjeno samo vam, temveč preko vas tudi drugim. Ta ali oni se bo srečal z okoliščinami, 

kjer bo moral preizkusiti, kaj je prebral in slišal; moral bo pokazati v kolikšni meri je to razumel in privzel 

zato, da bo lahko potem to prenašal drugim tako, kot Sem mu to podal. 

Torej ne puščajte ostankov Mojega kruha! Uživajte ga duhovno! Napravite ga za lastnega, da lahko – 

kot živa priča – dokazujete tudi z dejanji, ne samo z besedami, da so ljubezen, potrpežljivost, ponižnost, 

odpuščanje, vztrajnost, požrtvovalnost in usmiljenje, temelj vaše vere, sedem košev, v 

katere  nameravate zbrati vaša dobra dejanja, da bi jih lahko v lastnem košu življenja vročili Njemu, ki 

vas vedno obsipava s tako mnogo podpore in s tako veliko svetlobe iz Njegovih nebes! Amen. 

 

Gottfried Mayerhoffer: Gospodove pridige (str. 217 - 222) 


