
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

4. časť 

Mudrci od VýchoduMudrci od VýchoduMudrci od VýchoduMudrci od Východu    

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do 
Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? 
Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 3 Keď to počul kráľ 
Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov 
ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: "V judejskom 
Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 “A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si 
najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude 
spravovať môj ľud, Izrael.”" 7 Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a 
podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do 
Betlehema a povedal: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, 
oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, 
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo 
dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa 
s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a 
dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k 
Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. 

 (Mat 2:1-12 SSV) 

Poznámky kPoznámky kPoznámky kPoznámky k    textutextutextutextu1111::::    

• Za čias kráľa Herodesa – Herodes byl nejmocnějším členem idumejského rodu, 
který měl velký vliv na židovské záležitosti v 1. století př. Kr. a po Kr. Za 
židovského krále ho ustanovil r. 40 př. Kr. římský senát. V r. 37 př. Kr. Herodes 
získal moc nad Jeruzalémem. Zemřel r. 4. př. Kr. a jeho království bylo rozděleno 
mezi jeho syny.  Zvláště proslul svými rozsáhlými činnostmi v Cesareji Přímořské, 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 



v Samařsku a přestavbou jeruzalémského chrámu. Nechal také vystavět mnoho 
pevností, z nichž nejslavnější je Masada. Jeho vnitřní problémy v zemi i jeho 
pověstná krutost ke členům vlastní rodiny vytváří pozadí pro událost popsanou v 
Mt 2,1-12. 

• Judejský Betlehem – „Betlém byl domovem Davidových předků, a tudíž příběh o 
narození navazuje na motiv „Syn Davidův" z 1. kapitoly. Betlém Judův leží osm 
kilometrů jižně od Jeruzaléma; je zde odlišen od Betléma v Galileji, který se 
nachází deset kilometrů severozápadně od Nazareta. … O tom, že se jednalo o 
všeobecně uznávané místo narození Mesiáše, svědčí Jan 7,42: „A neřeklo Písmo, 
že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, kde žil David?"“ 

• Mudrci od Východu – „Výraz „mágové" (magoi) původně označoval perskou 
kněžskou kastu, která se zabývala především výkladem snů. Zde se objevují jako 
astrologové/astronomové, kteří vidí v pohybech hvězd ukazatele velkých událostí. 
Jelikož nevědí, kde se má Kristus narodit, předpokládá se, že to byli pohané. 
Nevíme, z které země na Východě přišli. Výraz „mágové" mluví pro Persii, jejich 
znalost astrologie pro Babylon a dary, jež s sebou přinášejí, ukazují na Arábii či 
Syrskou poušť. V překladu byl zachován výraz „mágové", protože jeho moderní 
alternativy nejsou přesné: „mudrci" (příliš obecné), „králové" (nepřesné) a 
„astrologové" (pro dnešního čtenáře matoucí).“ 

o „"Magoi" byl původně název pro příslušníky perskomédské kněžské třídy, 
neboť se vyznali zvláště ve hvězdopravectví a ve vykládání snů. Proto byl 
tento název později přenesen i na chaldejsko-babylonské hvězdopravce a 
astrology). Teprve v pozdější době se z mudrců stali tři králové, protože tři 
dary těchto mudrců jsou považovány ve Starém zákoně za dary královské 
(srov. Iz 60,6; Pis 3,6). V roce 66 po Kr. přišli skutečně mudrcové z Persie 
s králem Tiridatem na základě předpovědí z hvězd za císařem Neronem do 
Neapole, aby mu vzdali úctu jakožto světovému králi.“ (MSK) 

o „Mudrc, řec. magos, označuje osobu, která v Persii přísluší ke kněžské 
kastě. Později v době helénizmu označuje teology, filozofy a východní 
znalce, a také astrology, čaroděje a šarlatány. Hranice mezi těmito 
kategoriemi osob není nikdy jasná! Sofoklés a Eurípidés je chápou v 
záporném smyslu. Filón nazývá „mágem" Balaáma, pohanského proroka z 
Východu (Nm 23,7 LXX), ohlašujícího hvězdu, která vzejde nad Izraelem 
(Nm 24,17). V tomto vyprávění se mudrci představují v kladném světle. 
Nejsou to „mágové", ale moudří lidé, kteří jdou za znameními hvězdy. 
Pozorovat hvězdy žasnout nad nesmírností nebe a snažit se ho pochopit, 
zkoumat rytmus a harmonii, to je začátek lidského vědění. Nebe řídí zemi; 
ono určuje pořadí ročních období, měsíců, dnů a hodin, určuje práci a 
odpočinek, setbu a sklizeň, odloučení a opětovné shledávání, smuteční 
naříkání a radostné slavení. Měření času je první věda člověka, který si je 



vědom toho, že čas daný mu k dispozici je omezený. Mudrci se nespokojí s 
pouhým pozorováním toho, jak se hvězdy objevují, trvají a zanikají; pro ně 
není vědou pouhé pozorování toho, co existuje, ale také tázání se, co to 
znamená. Slunce i moudrost, příroda a kultura mají původ na východě. 
Všechno, co Bůh stvořil, včetně východu, nachází svůj pramen v 
Jeruzalémě (Žl 87).“ (SF) 

o „Příběh mudrců vždycky uchvacoval lidovou zbožnost. Stali se z nich 
„králové" , podle nápovědy Iz 60,3 a Žl 72,1 On. Jejich počet se v naší 
tradici ustálil na „třech" podle darů, které přinesli. Představují Séma, 
Cháma a Jafeta, Noemovy syny, celé lidstvo, prvotiny Církve. Jejich 
relikvie se nacházejí v německém Kolíně nad Rýnem jako vzácná kořist, 
kterou Barbarossa ukořistil v roce 1164 před zničením Milána v kostele sv. 
Eustorgia. Dostali jména Kašpar, Melichar a Baltazar, která se v někte-
rých zemích na začátku nového roku píší na dveře, aby chránila lidi a 
dobytek. To, že se pokládají za symbol štěstí, souvisí se skutečností, že my, 
kteří jsme k víře došli z pohanství, se s nimi můžeme ztotožnit.“ (SF) 

• Krá ľ Židov – „Protože toto byl oficiální titul Heroda Velikého, mohlo být otázce 
mágů rozuměno v tom smyslu, že se týká Herodova konkurenta. Tento titul užíval 
Alexandr Jannaeus (103-76 př. Kr.) a jeho nástupci jako králové a kněží. Protože 
judaismus Idumejce Heroda považovali někteří lidé za pochybný (neboť Idumejci 
byli násilně obráceni na judaismus za vlády Jana Hyrkána [134-104 př. Kr.j), 
představoval jakýkoliv konkurenční uchazeč o tento titul pro Heroda nebezpečí. 
Tento titul byl rovněž jako důvod Ježíšova ukřižování (viz Mt 27, 11.29.37) 
uveden na nápisu, který byl připevněn na kříž.“ 

o  Kontrast s Herodesom: „Je tu Herodes, král Judska - despotický a 
nevázaný král. Přepychově přebudoval chrám, ale lid ho coby cizince a 
římského vazala nenáviděl. Byl „králem Judska", země, kterou byla jeho 
vlastnictvím; ale nebyl „králem židů" -, a Ježíš, král židů. První má 
všechno v rukou; druhý se vydává všem do rukou. Jeden bude 
pronásledovatelem, druhý bude pronásledován, na konci souzen, posmíván 
a ukřižován - stále jako král. Jako v Judsku, tak v každém koutu země 
existují dva protikladné způsoby jak být králem: jeden mocenský, který 
utiskuje, druhý pokorný, který přináší spásu (Mt 20,24-28). Ti dva se k 
sobě mají jako temnota k světlu. Mudrci hledají krále židů, ne krále 
Judska.“ (SF) 

• Kde je? – „Toto vyprávění má dvě hlavní témata: moudrost, která přivádí k 
zjevení, a zjevení, které ukazuje všem izraelského Mesiáše, světlo národů. Tento 
úryvek nám vyznačuje cestu, jak se s ním setkat. Protože se už narodil, je třeba 
zjistit, „kde" je možné ho najít.“ (SF) 



o  A znova prepojenosť Boha s historickou a „hmatateľnou“ realitou! : 
„Moudrost, odraz nestvořeného světla, vůdce mudrců do Jeruzaléma; v 
něm má svůj střed národ, který obdržel zaslíbení a Písmo. Rozum se při 
hledání spásy otvírá zjevení tam, kde bylo dáno. Kristus se nachází v 
Izraeli, pro všechny a vždycky. Ztratit tento kořen znamená ztratit plody. 
První pokušení je otevřít se Bohu, ale popřít „d ějiny", v nichž se zjevuje a 
jedná, a tak všechno redukovat na ideologii a symbol bez jeho obsahu. To 
dělají různá starobylá i nedávná osvícenství a mora-lizmy, jako například 
New Age. Kdo neuznává Krista „v těle", nemá Božího Ducha (1 Jan 4,2n); 
takový člověk je prostě oklamán. Oddělit se od Izraele, starobylého i 
nového, od Marie a od Církve, znamená ztratit „Evangelium", tělo „Boha s 
námi". Spása pochází z Židů (Jan 4,22); ona je osobou a má jméno: Ježíš 
(1,25).“ (SF) – a tak mudrci nemôžu nájsť Boha „hocikde“, ale musia ísť 
na konkrétne miesto, v konkrétnom čase, aby tam našli „Boha v kontexte“, 
do ktorého svojim vtelením vstúpil. 

• Hviezdu na Východe – „Ve starověku byla velmi rozšířena představa, že 
narození a úmrtí velkých osobností doprovázejí hvězdné úkazy. Existují rozličné 
výklady nebeského znamení, které se objevilo při Ježíšově narození: byla to nová 
hvězda (supernova), kometa nebo konjunkce Jupitera a Saturnu. Doklad pro 
konjunkci planet v r. 7 př. Kr. a její možné teologické důsledky shrnul R. 
Rosenberg v Bib 53 (1972), str. 105-109. Blíže určující výraz „když vycházela" se 
lépe hodí na supernovu či kometu než na konjunkci planet. Avšak motiv hvězdy 
má pravděpodobně svůj původ spíš v Nm 24,17 („hvězda vzejde z Jakuba") než v 
takovémto hvězdném úkazu. Pouze v Mt 2,9 hvězda jasně slouží jako vůdce mágů. 
O židovském textu z 1. stol. př. Kr., který považuje astrologii za slučitelnou s 
judaismem a vrcholící v Mesiášově příchodu, viz Treatise of Shem (OTP 1.473-
488).“ 

o „Protože Matouš hovoří jednoznačně o jednotlivé hvězdě a ne o hvězdné 
konstelaci, je méně pravděpodobné, že byl Mt 2,1-12 vyprávěn jako 
vzpomínka na velmi ojedinělou „konjunkci Jupitera", tj. na konjunkci 
„Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb" v roce 7 př. Kr. („Jupiter byl 
považován za hvězdu světového vládce a souhvězdí Ryb za znamení konce 
doby; planeta Saturn byla považována na Východě za hvězdu Palestiny. 
Když se setká Jupiter se Saturnem ve znamení Ryb, znamená to: V 
Palestině se v tomto roce objeví vládce konce časů." E. Stauffer, Jesus - 
Gestalt und Geschichte, Bern 1957, str. 35.) Nebyla-li zmínka o mudrcích v 
Mt 2,1-12 způsobena zaslíbením v Nu 24,17, mohlo by se spíše myslet na 
to, že byli mudrci znalí hvězd uvedeni místo vykladačů znalých Písma (při 
narození Mojžíše!), protože podle antického smýšlení vysvitla na nebi 
hvězda při narození každého člověka a při jeho smrti opět zmizela. Čím 



významnější byl člověk, tím jasnější a nepřehlédnutelnější byla jeho 
hvězda. (Takovou hvězdou prý bylo oznámeno hvězdopravcům krále 
Nimroda narození Abrahama!)  Ať už je tomu tak či onak - mudrci měli pro 
Matouše jasný a zcela vlastní význam: Ztělesňovali pohanství, které - jako 
později pohanokřesťané! - zvěstuje židovskému národu narození jeho 
Mesiáše. Od začátku však tato zvěst nebyla schopna pohnout těmi, na 
kterých nejvíce záleželo.“ 

• Prišli sme… – „Nestačí uvidět. Je třeba se pohnout a vydat se na náročnou 
badatelskou cestu a přitom nikdy nepromrhat pravdu za své jistoty. Ten kdo jako 
Herodes a učitelé Zákona přebývá v paláci svých zájmů nebo v městě svých 
přesvědčení - byť správných! - se s pravdou nesetká. Naopak, všude ji ničí.“ (SF) 

• Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu – „Plurál „velekněze" 
pravděpodobně zahrnuje bývalé velekněze a členy velekněžského rodu (spolu se 
současným veleknězem). Zákonici byli odborní znalci a vykladači Tóry, a proto 
mohli zodpovědět otázku mágů ohledně místa narození krále Židů. Zmínka o 
těchto skupinách také může předznamenávat Ježíšovy nepřátele vystupující v 
pašijovém příběhu.“ 

o  Mesiáš/kráľ Židov – „Povšimněme si, že „král Židů" a „Kristus/Mesiáš" 
se používají záměnné (viz Mt 2,2). První titul byl vhodnější pro pohany, 
druhý pro Židy.“ 

• Nie si najmenší – „Nejmenší, nepatrný, je Boží kritérium volby; je opakem 
kritéria Heroda a každého člověka. „Tsim tsum" je u židů charakteristika Boha, 
který se omezuje, aby nechal prostor a život všem.2 Bůh si volí Izraele za svůj lid, 
protože je nejmenší mezi národy (Dt 7,7). Tak si vybírá za krále Davida, 
nejmenšího z jeho bratří (1 Sam 16,11). Bůh si volí to, co není, „aby to, co jest, 
obrátil v nic" (1 Kor 1,28 ČEP). Proto ho nikdo z mocných a moudrých tohoto 
světa nemůže poznat (1 Kor 2,8). Abychom mohli nalézt, „kde" je Pán, je třeba, 
abychom hleděli tím směrem, kde se nachází. On, „nejmenší z bratří" (srov. 
25,40.45), je mezi nejmenšími. Rozum přivádí člověka k hledání Spasitele, zjevení 
mu říká, kde ho najde: rozum mu říká, že existuje, zjevení mu poví, kdo je, ale dá 
mu nejprve nová hodnotící kritéria, Boží kritéria. Proto v Jeruzalémě hvězda 
zmizí - rozum se v přítomnosti zjevení poněkud zatemní jako hvězdy před sluncem 
- ale potom se znovu objeví s přesnějšími informacemi.“ (SF) 

• lebo tak píše prorok – „Od návratu z babylonského exilu … bylo pro židovský 
národ stale samozřejmější dívat se na svůj život a promýšlet jej ve světle svého 
Písma svatého - a to nejen proto, aby mohli smysluplně utvářet vlastni soukromý 
život, nýbrž také, aby pochopili hlouběji své dějiny. Vždyť jak často otevřel Bůh 
právě svým posledním prorokům pohled do hloubky dějin. … Nešlo jim primárně 
o to, co prorok řekl nebo myslel kdysi Písmo svate bylo pro ně spíše celkem, který 
pravě ve své celistvosti vydával svědectví o neustálých, stale trvajících dějinách 



Boha se svým národem. Proto nebylo možné vidět jakýkoli text „izolovaně", proto 
nebyl žádny text zaměřen jen na Boha nebo jen na určitou skupinu lidí. V 
celistvosti dějin se mohlo biblické slovo s různými akcenty obrátit na nejrůznější 
adresáty. Také proto se v něm daly stale znovu objevovat nove souvislosti a slyšet 
nove vypovědí. … Nyní by nám už nemělo byt zatěžko pochopit, proč Matouš tak 
často cituje texty ze svého Písma svatého, našeho Starého zákona. Stejně jako šlo 
kumránskému společenství o to, aby pomocí „Zákona a Proroků" hlouběji 
pochopili své dějiny, které měly svůj počátek v „učiteli spravedlnosti", tak šlo 
Matoušovi také o to, nevidět události kolem Ježíše, jež ovlivnily neméně rozhodně 
jeho přítomnost, „jen pro sebe", nýbrž vidět je v souvislosti s velkými, stale ještě 
trvajícími dějinami Boha se svým vyvoleným národem, aby bylo možno takto 
poznat jejich plný smysl.“ (MSK) 

• keď uvideli hviezdu, veľmi sa zaradovali – „Intenzita jejich radosti je zde 
vyjádřena pomocí zesílených výrazů. (Doslova: „Zaradovali se radostí velikou 
velmi" - pozn. překl.).“ 

o „Ať tím evangelním znamením bylo cokoli, jedná se o „teologickou 
hvězdu". Matouš, který psal pro židokřesťany, měl pravděpodobně na mysli 
hvězdu, kterou viděl pohan Balaám (Nm 24,17).“ (SF) 

• do domu – „Matouš zřejmě předpokládá, že Maria a Josef bydleli v domě v 
Betlémě. Dále pak vysvětluje, jak se dostali z Betléma do Nazareta. Naopak Lk 
2,1-7 objasňuje, jak nejprve přišli z Nazareta do Betléma. Navzdory lidové tradici 
není nutné číst Lk 2,7 v tom smyslu, že se jedná o jeskyni či stáj. Pravděpodobně 
je tu zmíněna ta část domu, která byla vyhrazena pro zvířata, a v níž v naléhavém 
případě mohli být ubytováni hosté. Není zde proto třeba vidět zjevný protiklad 
mezi Matoušem a Lukášem v této věci. Oba zřejmě měli na mysli Marii, Josefa a 
Ježíše v domě.“ 

o  Z informácie o veku detí, ktoré dal Herodes následne zabiť, sa dá 
predpokladať, že Jozef a Mária ostali v Betleheme dlhší čas (nakoniec, 
Jozef tam mal svoju rodinu, svoje príbuzenstvo) a v tomto dlhšom časovom 
období sa objavili mágovia, teda nie hneď pri narodení Ježiša. 

• dali mu dary – „Představa tří mágů vychází z počtu jimi přinesených darů (zlato, 
kadidlo a myrha). Z možné narážky na Žl 72,10 („Králové Taršíše a ostrovů 
přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby", ČEP) vznikla představa, 
že to byli králové. Charakter oněch darů odkazuje na Iz 60,6 („přijdou všichni ze 
Sáby, ponesou zlato a kadidlo", ČEP). Tato místa spojují mágy s Arábií či 
syrskou pouští.“ 

• Zlato, kadidlo a myrhu – = „celý človek“: „Mudrci otvírají svá srdce a nabízejí 
to, čeho jsou plná. Zlato, viditelné bohatství, představuje to, co člověk má; 
kadidlo, neviditelné jako Bůh, představuje to, po čem člověk touží; myrha, mast, 
která léčí rány a chrání před zkázou, představuje to, co člověk je. Království, 



božství, smrtelnost, která je vlastní tvorům, všechno, co člověk vlastní, ale 
především po čem touží a co mu chybí, to je jeho poklad. Otvírá Bohu svůj 
majetek, své touhy a své nedostatky. A Bůh vstupuje do jeho pokladnice. Zde je to 
místo, „kde" je Syn plozen Otcem. Tělo našeho srdce je mu matkou. Když mudrci 
dali to, co jsou, přijímají toho, který je, a stávají se mu podobnými. Bůh se rodí v 
člověku a člověk v Bohu. Zde se završuje ono putování.“ (SF) 

• Inou cestou sa vrátili… – „Vracejí se tam, odkud vyšli. Ale „jinou cestou": už ne 
po cestě těch, kdo hledají někoho, koho neznají, ale po cestě těch, kdo nalezli 
toho, koho hledali. Ano, už to nejsou ti, kdo tu byli předtím. Objevili, „kde" se 
narodil král. Boží „kde" je srdce člověka a lidské „kde" je srdce Boží. Vrátili se 
jako „anachoreti"2 - praví řecký text - do své země. Nyní už s sebou mají nové 
nebe a novou zemi, semeno, které přinesou všude, kam přijdou.“ 

o  Dokončená „sekvencia hľadania“ Mesiáša: „ 
� Spasitel je přítomný především v hvězdě, která představuje 

moudrost, počátek každého bádání.  
� Ta přivádí do Jeruzaléma; moudrost otvírá člověka pro zjevení a 

Spasitel je přítomný v Písmu, které ukazuje, kterým směrem je třeba 
ho hledat.  

� Na základě jeho údajů se hvězda objeví znovu s novým světlem; 
rozum je osvícen zjevením a pozná toho, kterého hledá.  

� Radost srdce nakonec ukáže přesně, „kde" se Spasitel nachází. 
� Tam se mu klaníme a otvíráme svou pokladnici a Pán je přítomný v 

adoraci (= přinášet k ústům), v polibku na znamení společenství s 
ním, a v pokladu toho, kdo dává dar, podobně jako se daroval on 
sám. V této vzájemné lásce je konečně Bůh všechno ve všech (1 Kor 
15,28). … V tomto vyprávění se představují „Vánoce duše" (Mistr 
Eckhart): narození věřícího v Bohu a Boha ve věřícím. Je to 
postupné rození, v pěti momentech: uvažování (lat. con-siderare = 
být s hvězdami) rozumu, který se otvírá touze a vyjití za svou 
hvězdou; Písmo, které odhaluje toho, po kterém toužíme; radost 
srdce, která ukazuje, kde se Bůh nalézá; adorace; a konečně 
darování se tomu, který se mi už daroval jako první.“ (SF) 

o  Dôležitá je samotná CESTA: „Třebaže známe hmotné místo, „kde" se 
narodil, nestačí to. Musíme se sami za sebe vydat na cestu těch mudrců, s 
námahou nočního putování plného kouzla a strachů, tužeb a pochybností, 
nadějí a nejistot, pod vedením pohybující se hvězdy, která se objevuje a 
zase mizí. Jinak bychom byli jako Herodes, který chce Ježíše zabít, nebo 
jako učitelé Zákona a kněží, jimž vědomosti slouží k tomu, aby poskytli 

                                           
2 pustovník, kto z náboženských dôvodov žije v samote asketickým životom • kniž.: eremita 



informace tomu, kdo ho chce zabít. Sv. Augustin říká: „Duše je víc 
přítomná tam, kde miluje, než v těle, které oživuje." Cesta mudrců je cesta 
lásky, která prostřednictvím rozumového bádání a zjevení, radosti a 
adorace, dospívá k darování sebe. V tomto úkonu se my rodíme v něm a on 
v nás. Jeho „kde" se stává naším „kde"!“ (SF) 

� Ako tu upozorňuje Fausti: Samotné vedieť „KDE“, či „AKO“ 
nestačí: Veľkňazi a zákonníci to vedia – ale napriek tomu Mesiáša 
nenachádzajú, ba dokonca sa neskôr stanú Jeho nepriateľmi, ako už 
teraz je Herodes. Dôvod je ten, že u nich chýba cesta, počas ktorej sa 
rodí to najdôležitejšie: túžba a z nej láska, ktorá otvára priestor pre 
stretnutie sa s Bohom: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva v ňom (1Jo 4:16 SSV)“ 

� Len dve možnosti: „V tomto úryvku je popsáno dramatické 
rozdělení, které každý najde ve svém nitru: mám v následování 
hlubokých tužeb svého srdce riskovat, nebo ne? Ten, kdo je daleko, 
kdo hledá a ptá se, ten nachází a s radostí se daruje; ten, kdo je 
blízko, kdo ví, kde je Pán, ale nehledá ho, ptá se Písma, ale nedovolí, 
aby sám byl tázán, ten bude hledat, jak by Ježíše zabil. Člověk má 
možnost vybrat si jen ze dvou činností: zabít, nebo se darovat. Do 
dějin spásy budou začleněny obě dvě. Právě odmítnutí, které Ježíše 
přivede na strom kříže, umožní, že Syn, kterému se klaníme, završí 
cestu darování sebe, které nás spasí.“ (SF) 

TTTTextyextyextyexty    na prehĺbeniena prehĺbeniena prehĺbeniena prehĺbenie    

„Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! 2 Lebo, hľa, tma 
pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. 
3 Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. 4 Zdvihni si vôkol oči a pozri, 
všetci sa zišli, prišli k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a dcéry ti z kraj sveta povstanú. 5 Vtedy 
uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady 
národov prídu k tebe. 6 Záplava tiav ťa pokryje, ťavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, 
zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu. (Isa 60:1-6 SSV)“ 

„Od Šalamúna. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, 2 aby 
spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. 3 Vrchy nech ľudu 
prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. 4 Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom 
bedára a krivditeľa pokorí. 5 Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať z pokolenia na 
pokolenie. 6 Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje. 7 V jeho dňoch bude 
prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. 8 A bude panovať od mora až k 
moru a od Rieky až na kraj zeme. 9 Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú 
lízať prach. 10 Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo 
Sáby. 11 Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. 12 On vyslobodí bedára, 



čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. 13 Zmiluje sa nad chudobným a 
bedárom, zachráni život úbožiakom. 14 A vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je 
vzácna ich krv. 15 Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť 
mu každý deň. 16 Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie 
bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. 17 Jeho meno nech je velebené naveky; 
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, 
zvelebovať ho budú všetky národy. 18 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná 
zázraky. 19 Jeho vznešené meno nech je velebené naveky a jeho velebou nech sa naplní celá 
zem. Staň sa! Amen! (Psa 72:1-19 SSV) 

„ 2 Pane, ty Boh mojej spásy, dňom i nocou volám k tebe. 3 Kiež prenikne k tebe moja modlitba, 
nakloň svoj sluch k mojej prosbe. 4 Moja duša je plná utrpenia a môj život sa priblížil k ríši 
smrti. 5 Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, majú ma za človeka, ktorému niet 
pomoci. 6 Moje lôžko je medzi mŕtvymi, som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, na ktorých 
už nepamätáš, lebo sa vymanili z tvojej náruče. 7 Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a 
tône smrti. 8 Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil. 9 Odohnal si 
mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem, 10 aj zrak mi slabne od 
zármutku. K tebe, Pane, volám deň čo deň a k tebe ruky vystieram. 11 Či mŕtvym budeš robiť 
zázraky? A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? 12 Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej 
dobrote a na mieste zániku o tvojej vernosti? 13 Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich 
zázrakoch a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? 14 Ale ja, Pane, volám k tebe, 
včasráno prichádza k tebe moja modlitba. 15 Prečo ma, Pane, odháňaš? Prečo predo mnou 
skrývaš svoju tvár? 16 Biedny som a umieram od svojej mladosti, vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. 
17 Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil a zlomili ma tvoje hrozby. 18 Deň čo deň ma obkľučujú ako 
záplava a zvierajú ma zovšadiaľ. 19 Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi 
dôverníkom. (Psa 88:2-19 SSV)“ 

„ 24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v 
chrámoch zhotovených rukou, 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, 
veď on dáva všetkým život, dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby 
obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, 27 aby hľadali Boha, 
ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v ňom žijeme, 
hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: “Veď aj jeho pokolenie sme." 29 
Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo 
kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu. (Act 17:24-29 SSV)“ 

„ 18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou 
prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, 
čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom 
poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho 
ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné 
srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha 
zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. (Rom 1:18-
23 SSV)“ 

„Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala znalosť Boha, ktorí z viditeľných 
dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela, 2 ale oheň, 
vietor, či letmý vzduch, hviezdny okruh, či vodu náramnú, alebo svetlá nebies pokladali za 



bohov, čo riadia svet. 3 Keď už, zvedení ich krásou, pokladali ich za bohov, nuž bolo im treba 
vedieť, o čo nádhernejší je ich Pán; veď ich stvoril prapôvodca krásy. 4 A keď už ich moc a 
pôsobivosť budila v nich úžas, mali poznať, o koľko mocnejší je ich Tvorca. 5 Lebo z veľkosti a 
krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ. 6 Ale títo zasluhujú jednako len menšiu 
výčitku, veď oni blúdia hádam iba preto, lebo hľadajú a chcú nájsť Boha. 7 Keď sa zapodievajú 
jeho dielami, skúmajú ich a dávajú sa zviesť pohľadu, lebo to, čo vidia, také pekné je. 8 Lenže 
ani im nemožno odpustiť. 9 Lebo keď schopní boli toľkých znalostí, že mohli svet preskúmať, 
akože ešte prv nenašli tých vecí Vladára? (Wis 13:1-9 SSV)“ 

< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >< Rozjímanie >    

• Aký je alegorický význam textu (čo hovorí o Bohu, o nás, o svete, o dejinách 
spásy, Božom konaní)? 

• Aký je anagogický význam textu? Akú víziu, aký cieľ odhaľuje? kam volá, 
k čomu pozýva? 

• Aký je morálny význam textu? Čo treba robiť? Ako žiť? Ako konať? 

NA ROZŠÍRENIE: 

• Porovnajte postavy: 
o  MUDRCI  – čo je motívom toho, že konajú tak, ako konajú? 
o  HERODES – čo je motívom jeho konania? Aké záujmy sleduje? 
o  VEĽKŇAZI A ZÁKONNÍCI  – to je možno najzaujímavejšia otázka! Čo 

je motívom ich reakcie (či skôr ne-reakcie)? 

ZÁVER: 

• ZHRNUTIE  – Aké zásadné posolstvo tohto textu TU, TERAZ a PRE NÁS by 
sme si mohli z dnešného stretnutia vziať? 

• APLIKÁCIA 3 – ako sme na to my, ak sa porovnáme s týmto posolstvom? 
• ASIMILÁCIA  – aký záver do budúcnosti z toho môžeme pre seba vyvodiť? 
• PREDSAVZATIE  – čo teda v praxi urobíme? Ako to urobíme? 

o  Ako spoločenstvo? 

                                           
3 Porov. schéma rozjímania od Mons. ThDr. Jozefa Vrableca: 

• LEKTÚRA – oboznámenie sa s textom 
• ANALÝZA – rozoberanie textu, rozjímanie (činnosť „rozumu“) 
• APLIKÁCIA – pohľad do minulosti, porovnanie nášho doterajšieho života s tým, čo sme spoznali (činnosť 

„pamäte“) 
• ASIMILÁCIA – záver do budúcnosti, zmena života, ktorú je treba urobiť podľa spoznaného (činnosť „vôle“) 
• PREDSAVZATIE – skonkrétnenie asimilácie do definovaného cieľa: Čo, ako, s kým, dokedy, akým spôsobom,… 



o  Ako jednotlivci? 

 

Dopl-ujúca téma: VIERA a ROZUMDopl-ujúca téma: VIERA a ROZUMDopl-ujúca téma: VIERA a ROZUMDopl-ujúca téma: VIERA a ROZUM    

Keď americký sociológ Rodney Stark písal knihu o podstatnom vplyve kresťanstva na 
vznik Západnej civilizácie, nazval ju „The Victory od Reason“, čiže „Víťazstvo 
rozumu“. Tým vystihol podstatný postoj kresťanstva v tejto oblasti: 

„V roku 1925 matematik Alfréd North Whitehead ako prvý navrhol dnes všeobecne 
prijímanú hypotézu, podľa ktorej veda čerpá svoju inšpiráciu „zo stredovekého dôrazu 
na racionalitu Boha.“ … V stredovekej a v ranej novovekej západnej Európe, teda  v 
časoch najväčšieho pokroku vedy, učenci verili, že vedia rozlúštiť tajomstvá vesmíru, 
lebo ich do neho vložil dôveryhodný a všemocný Boh-Stvoriteľ, ktorý spoľahlivým 
spôsobom spísal zákony prírody. Základom modernej vedy bola myšlienka, že vesmír 
je racionálny a konzistentný a toto presvedčenie spočívalo vo viere, že Boh je 
všemohúci, racionálny a konzistentný. Boh bol dokonalý. Teda aj jeho výtvor musel 
byť dokonalý a fungovať v súlade s nemennými princípmi.“  

(Chris Smith, Richard Koch) 

„Právě v tomto „temném věku" Evropy rozvinula katolická církev univerzitní systém, 
tento dar západní civilizace světu. Historici přitom žasnou nad tím, jak byla 
intelektuální debata na těchto univerzitách svobodná a neomezená. Vyzdvižení lidského 
rozumu a jeho schopností, zaujetí pro rigorózní a racionální debatu, důraz na 
intelektuální hledání a vědeckou výměnu, to vše - sponzorováno Církví - poskytovalo 
rámec vědecké revoluci na Západě, jež byla jedinečným jevem. V posledních padesáti 
letech prakticky všichni historici přírodních věd včetně A. C. Crombieho, Davida 
Lindberga, Edwarda Granta, Stanley Jakiho, Thomase Goldsteina, J. L. Heilbrona aj. 
došli k závěru, že za vědeckou revoluci vděčíme Církvi.“  

(Thomas E. Woods, historik)  

„ Niet teda dôvodu, aby existoval dajaký konkurenčný boj medzi rozumom a vierou; 
rozum doplna vieru a viera doplna rozum, pričom obe skutočnosti majú svoj priestor 
na realizáciu. Znovu nás týmto smerom orientuje Kniha Prísloví, keď hovorí: "(Je) 
Božou slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať" (Prís 25,1). Boh a 
človek sú vo svojom svete postavení do jedinečného vzťahu. V Bohu majú svoj pôvod 
všetky veci, v ňom sa nachádza plnosť tajomstva, a to tvorí jeho slávu. Človeku pripadá 
úloha skúmať svojím rozumom pravdu, a v tom spočíva jeho dôstojnosť. Podľa Starého 



zákona teda viera oslobodzuje rozum, lebo mu umožňuje primerane dosiahnuť jeho 
predmet poznania a umiestnit ho do tohto najvyššieho poriadku, v ktorom všetko 
dostáva svoj zmysel. Slovom, človek rozumom dosahuje pravdu, a osvietený vierou 
objavuje hlboký zmysel každej veci a najmä zmysel vlastnej existencie. Silu pokračovať 
na svojej ceste za pravdou mu dáva istota, že ho Boh stvoril ako "stopára" (porov. Kaz 
1,13), ktorého poslaním je, napriek tomu, že sa stále znepokojuje neistotou, neopustiť 
nič, o čo by sa nebol pokúsil pri svojom hľadaní. 

(Ján Pavol II., encyklika Fides et ratio, t.j. viera a rozum) 

„ Nekonať rozumne odporuje podstate Boha. ... Je toto presvedčenie, že nekonať 
rozumne odporuje podstate Boha, iba gréckou myšlienkou alebo to platí vždy a samo o 
sebe? Myslím si, že na tomto mieste je zjavná hlboká zhoda medzi tým, čo je v 
najlepšom zmysle grécke, a vierou v Boha, založenou na Biblii. Ján, modifikujúc prvý 
verš knihy Genesis, otvára prológ svojho evanjelia slovom: Na počiatku bolo Slovo – 
Logos. Logos je rozum i slovo zároveň – rozum, ktorý je tvorivý a je možné sa s ním 
spojiť, ale práve ako rozum. Odvaha zapojiť celú kapacitu rozumu, a nie iba 
odmietanie jeho monumentálnosti – to je program, s ktorým teológia založená na 
biblickej viere vstupuje do debaty našich čias. „ Nekonať rozumne (s logosom) je v 
protiklade s Božou prirodzenosťou,“ povedal Manuel II. v súvislosti so svojím 
kresťanským chápaním Boha v odpovedi svojmu perzskému partnerovi pri rozhovore. 
To, že pozývame svojich partnerov do dialógu kultúr, spočíva v tomto veľkolepom 
logose, v tejto šírke rozumu. Neprestajne ju objavovať stále nanovo je veľkou úlohou 
univerzity.“  

(Benedikt XVI., Univerzita Regensburg, 12. septembra 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




