
diel tretí... 



Mudrci od Východu (Mt 2,1-12) 

„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. “  



Herodes Veľký 

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. 

• Herodes – Byl to jeden z nejschopnějších a nejchytřejších 
Herodovců. Za svého života měl Herodes deset manželek, devět 
synů a pět dcer. Nedosáhl ovšem svého panství bez bojů a vražd. 
Několikrát musel utéci. Na posledním útěku do Říma vymohl si na 
římském senátu výnos, jímž byl ustanoven králem judským.“  

„Tých tridsaťšesť rokov nebol hádam ani jeden deň bez rozsudku 
smrti. Herodes nešetril nikoho, ani vlastnú rodinu, ani najbližších 
priateľov, ani kňazov a už vôbec nie ľud. Na jeho konte vrážd sú 
nielen dvaja mužovia jeho sestry Salome, ale aj jeho žena 
Mariamne a synovia Alexander a Aristobul. Švagra dal utopiť v 
Jordáne a odstránil tiež svokru Alexandru.“ (Werner keller) 

„Když Herodes na sklonku života onemocněl, 40 žáků vysoce 
vážených farizeů Judy a Matouše vylezlo na bránu Chrámu a rozbilo 
zlatého orla, který tam byl zavěšen jako symbol řimské nadvlády v 
domnění, že Herodes už skonal. Byli ihned zatčeni a se svými dvěma 
učiteli upáleni v Jerichu. Jeden z jeho synů [Antipater] zajásal, když 
se doslechl o smrti otcově. Ale byla to předčasná zpráva a syn 
zaplatil svůj jásot životem. Vypravuje se, že i císař Augustus kdysi 
prohodil, že by dal přednost býti Herodovým vepřem než synem.  



Herodes Veľký 

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. 

• Herodes – Byl to jeden z nejschopnějších a nejchytřejších 
Herodovců. Za svého života měl Herodes deset manželek, devět 
synů a pět dcer. Nedosáhl ovšem svého panství bez bojů a vražd. 
Několikrát musel utéci. Na posledním útěku do Říma vymohl si na 
římském senátu výnos, jímž byl ustanoven králem judským.  

Následovalo mnoho hromadných poprav přesto, že Herodes se 
oženil s vnučkou Hyrkánovou Marianinou, aby si získal přízeň lidu. 
Svého švakra, sedmnáctiletého velekněze Aristobula, dal uškrtiti v 
lázních, když viděl, jak lid o slavnosti stánků r. 35 př. Kr. 
demonstrativně jásal, spatřiv jej ve vší velekněžské slávě. Staří 
historikové zaznamenávají jeho intriky i vraždy, zejména členů 
vlastní rodiny, které i v tehdejší tvrdé době působily pohoršení. Ku 
příkladu když Herodes na sklonku života onemocněl, 40 žáků vysoce 
vážených farizeů Judy a Matouše vylezlo na bránu Chrámu a rozbilo 
zlatého orla, který tam byl zavěšen jako symbol řimské nadvlády v 
domnění, že Herodes už skonal. Byli ihned zatčeni a se svými dvěma 
učiteli upáleni v Jerichu. Jeden z jeho synů [Antipater] zajásal, když 
se doslechl o smrti otcově. Ale byla to předčasná zpráva a syn 
zaplatil svůj jásot životem. Vypravuje se, že i císař Augustus kdysi 
prohodil, že by dal přednost býti Herodovým vepřem než synem.  

„Nebol kráľom, ale najhroznejším tyranom, aký kedy dosiahol 
vlády. Povraždil množstvo ľudí a osud tých, ktorých ponechal 
pri živote, bol taký smutný, že tí, ktorí zahynuli, boli v porovnaní 
s nimi šťastní. Nemučil iba jednotlivých poddaných, ale týral 
celý štát. Okrádal vlastné mestá, aby okrášlil mestá za 
hranicami a cudzím národom posielal dary, za ktoré platili 
Židia vlastnou krvou. Následkom toho namiesto skoršieho 
blahobytu a starodávnych dôstojných zvykov, nastúpilo úplné 
ožobráčenie a demoralizácia národa. Za Herodesa v priebehu 
niekoľkých rokov podstúpili Židia viacej súženia ako ich 
predkovia v dlhom období od odchodu z Babylonu a od návratu 
za Xerxesa.“ 

(židovský historik Jozefus Flávius, Herodesov súčasník) 



Herodes Veľký 

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. 

Při vší bezohlednosti byl to však člověk schopný, který zejména 
dovedl zdatně plnit úkol, který mu přiřkla římská vláda v rámci své 
východní mocenské politiky: být východní baštou impéria a zároveň 
podporovat snahy Augustovy o rozšíření jednotné řecko-římské 
[hellenistické] civilisace v celé této oblasti. V rámci této politiky 
prováděl Herodes své četné velké a nákladné stavby. Právě tím však 
zvyšoval nedůvěru a odpor Židů proti této pohanství přátelské 
politice i proti své osobě. Vnější okolnosti a rozvoj Judstva za jeho 
vlády byly šťastné; mír na všech stranách zajištěn, obchod kvetl, 
blahobyt rostl. Znovuvybudoval Samaří r. 27 př. Kr., jež k poctě 
císaře přezval na Sebaste. Dával dláždit silnice, upravoval tržiště a 
jako stavebník zasahoval i za hranice země. Jerusalem, který se v 5. 
stol. rozprostíral pouze na 16 ha půdy, rozšířil na 71 ha. Ale lid 
nemohl uvěřit, že jde při tom o čisté pohnutky a odpíral přijímati 
dobrodiní od přítele pohanů. Ani opětované osvobozování od daní a 
vydatné podpory materiální v případech neštěstí nedovedlo 
vyvolati lásku u národa; ani skvělá oprava a obnova chrámu od r. 19 
př. Kr. s nádherně upraveným prostranstvím a s náspy a podpěrnými 
zdmi, vysokými až 47 m, nedovedla získati srdce Židů, ježto byli 
přesvědčeni, že by mnohem raději stavěl chrám pohanský než 
židovský… (Adolf Novotný, upravené, krátené) 



Betlehem júdsky 

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. 

• 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?"“ 

Dead Sea 



Mágovia východní 

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. 

• mudrci od Východu –  „Výraz „mágové" 
(ř. 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.  

Samotný výraz „mágové" - jeho moderní 
alternativy nejsou přesné: „mudrci" (příliš 
obecné), „králové" (nepřesné) a 
„astrologové" (pro dnešního čtenáře 
matoucí).“ 

perzský mág 

Perzskí „magoi“ 
nepraktizovali 
čarodejníctvo, ani mágiu. 
Boli kňazmi Ahuramazdu, 
jediného perzského Boha, 
v náboženskom systéme, 
ktoré založil Zarathuštra. 



Mágovia východní 
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a celý Jeruzalem s 
ním. 

• mudrci od Východu –  „Výraz „mágové" 
(ř. 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.  

Samotný výraz „mágové" - jeho moderní 
alternativy nejsou přesné: „mudrci" (příliš 
obecné), „králové" (nepřesné) a 
„astrologové" (pro dnešního čtenáře 
matoucí).“ 

perzský mág 

Perzskí „magoi“ 
nepraktizovali 
čarodejníctvo, ani mágiu. 
Boli kňazmi Ahuramazdu, 
jediného perzského Boha, 
v náboženskom systéme, 
ktoré založil Zarathuštra. 

„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*.“ 

(Malý štutgartský komentár) 

* to už ale bolo v čase, keď bolo Matúšovo evanjelium s najväčšou 
pravdepodobnosťou napísané – je to teda len doklad toho, že 
podobné veci Peržania mali sklon robiť...  



Novonarodený kráľ židovský 

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. 

• novonarodený kráľ židovský –  „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.  

Tento titul byl rovněž jako důvod Ježíšova ukřižování (viz Mt 27, 
11.29.37) uveden na nápisu, který byl připevněn na kříž.“ 

 

Príchod mágov na dvor Herodesa je logický – celkom rozumne 
predpokladali, že práve narodený kráľ Židov bude zrejme 
potomkom a nástupcom súčasného kráľa a je teda pravdepodobné, 
že ho nájdu, obklopeného starostlivosťou a pozornosťou, práve v 
kráľovom paláci. 

• 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.“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Tajomná Hviezda na východe... 

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. 

• Jeho hviezda –  „Ve starověku byla velmi rozšířena představa, že 
narození a úmrtí velkých osobností doprovázejí hvězdné úkazy. 
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!) 

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).“ 



Tajomná Hviezda na východe... a čas narodenia Krista 

Identifikácia 
tajomnej 
hviezdy na 
východe je 
závislá aj od 
toho, kedy 
predpokladá
me, že sa 
narodil Ježiš 
Kristus. 

• asi 7 pr. Kr.? – „První [teorie] klade Ježíšovo narození do roku 7 
před n.l., ujala se v 19. století a zakládá se na konjunkci planet 
Jupitera a Saturnu, ke které došlo právě v onom roce. Tento 
astronomický fenomén byl ztotožněn s viděním hvězdy, o níž mluvili 
tři mudrci. Podle zastánců oné první hypotézy žil Ježíš od roku 7 před 
n.l. do roku 30 n.l. a tedy 37 let.“ 

• rok 1 po Kr.? – „Druhou tezi zastával již Dionysius Exiguus v 6. 
století a ke slovu přišla znovu asi před deseti lety (c. rok 2000), 
zvláště díky studiím Giorgia Fedalta, který využil výsledků 
pozorování Washingtonské U. S. Naval Observatory a klade Ježíšovo 
narození do roku 1 takzvaného našeho letopočtu. Podle této druhé 
teze od roku 1 do roku 33 n.l., tedy 33 let.“ 

Jak ale udržet, že se Ježíš narodil v roce 1, když Herodes zemřel roku 
4 před n.l.? Podle Josefa Flavia bylo Herodovi 15 let, když Hyrkán 
dovršil devátý rok od svého jmenování, od doby, kdy jej Pompejus v 
Jeruzalémě pomazal na Velekněze. Víme, že Herodes zemřel ve věku 
71 let, to znamená roku 2 či 3 n.l., přesněji 55 let po roce 54 před 
n.l., a tedy nikoli roku 4 před n.l., jak se dnes běžně uvádí.“ 



Tajomná Hviezda na východe... a čas narodenia Krista 

Identifikácia 
tajomnej 
hviezdy na 
východe je 
závislá aj od 
toho, kedy 
predpokladá
me, že sa 
narodil Ježiš 
Kristus. 

• Kedy teda? – „Tato druhá teze, podle níž se Ježíš narodil roku 1. 
n.l., tedy ve 36. roce Herodovy vlády, 42. roce vlády císaře Augusta a 
ve 3. čtvrtině 194. olympiády je nyní vědecky nezpochybnitelná. 

Podle Tertuliána se Ježíš narodil roku 752 od založení Říma, ve 41 
roce vlády císaře Augusta. 

Moderní bádání umožnila propojit historická data s astronomickými 
údaji, které jsou zaručené. Tím jsou překonány kontrasty mezi 
židovským světem a křesťanskou kulturou, které mohou ovlivňovat 
historiky. Chronologii lze rekonstruovat, což učinil známý historik 
Giorgio Fedalto, když porovnal různé letopočty (srov. Storia e 
metastoria del cristianesimo. Questioni dibattute, Verona 2006, str. 
39-58 a Carsten Peter Thiede, La nascita del cristianesimo, Milano 
1999, str. 267-322). 

Z řečeného plyne, že tvrzení, podle něhož se Ježíš narodil roku 1 n. 
l. a Herodes zemřel mezi lety 2 – 3 n. l., je podložené.  

Potvrzuje to také tradice východních církví, juliánský a 
gregoriánský kalendář.“ 



Tajomná Hviezda na východe... a čas narodenia Krista 
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• Kedy teda? – „Tato druhá teze, podle níž se Ježíš narodil roku 1. 
n.l., tedy ve 36. roce Herodovy vlády, 42. roce vlády císaře Augusta a 
ve 3. čtvrtině 194. olympiády je nyní vědecky nezpochybnitelná. 
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iné úkazy a z nich vypočítali narodenie 
Krista na čas o sedem rokov neskôr, čo je 

tiež celkom dobre možné...  
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2 pr. Kr. doslova sa zliali v jednu superjasnú 
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Je isté, ža „mágovia“ 
nezastihli Jozefa, Máriu 
a Dieťa v betlehemskej 
maštaľke pri narodení...  
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narodil Ježiš 
Kristus. 

 A vieme aj deň? – „Podle evangelisty, zvěstoval anděl Gabriel knězi 
Zachariášovi, „když jednou byla na řadě (taxis) jeho třída (ephemeria) 
(Lk 1,8), totiž Abiášova (Lk 1,5).  

24 kněžských tříd se postupně střídalo podle neměnného pořadí ve 
službách v chrámu od soboty do soboty, dvakrát za rok.  

Turnus Abiášovy třídy, předepsaný dvakrát za rok, spadal na  8 až 14 
den třetího měsíce židovského lunárního roku  a na 24 – 30 den osmého 
měsíce židovského roku. Tento druhý turnus připadá podle slunečního 
kalendáře na poslední dekádu září (september). Takto je zřejmé také 
historické datum narození Jana Křtitele (Lk 1,57-66), připadající na 24. 
června (júna), tedy o devět měsíců později. 

A také zvěstování Marii, když byla Alžběta „v šestém měsíci“ (Lk 1,28), 
odpovídá 25. březnu (marcu). Poslední důsledkem je pak historické 
datum 25. prosince, které následuje po 9 měsících od zvěstování 
Marii. 

První zmínku o 25. prosinci jako dni Narození Krista nacházíme u 
Hippolyta Římského roku 204 (Komentář ke knize proroka Daniela).  K 
tomu lze připojit také homilii Jana Zlatoústého z roku 386, kde tvrdí, že 
římská církev zná datum Kristova narození z archivu římské říše, ve 
kterém se uchovala akta o sčítání lidu provedeném na rozkaz císaře 
Augusta.“ 
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Takže Vianoce... 
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Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Veľké rozrušenie 

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. 

• Rozrušil sa –  „Protože judaismus Idumejce Heroda považovali 
někteří lidé za pochybný (neboť Idumejci byli násilně obráceni na 
judaismus za vlády Jana Hyrkána [134-104 př. Kr.), představoval 
jakýkoliv konkurenční uchazeč o tento titul pro Heroda nebezpečí.“ 

• Jeruzalem zase očakával príchod Mesiáša, pretože proroctvá 
poukazovali práve na tento čas jako na čas jeho narodenia: 

„Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté 
mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila 
vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a 
proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých. 25 Vedz teda a pochop: 
Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po 
pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; 
znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. 26 Po šesťdesiatich 
dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal (vinu). A 
ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto a svätyňu; koniec 
toho bude pustošenie a po vojne bude predurčené ničenie. 27 V 
jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa 
prestane obeta a žertva, v chráme však bude ohavné spustošenie 
a až do dovŕšenia a do konca potrvá spustošenie.“ 

(Dan 9,24-27 SSV) 
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a až do dovŕšenia a do konca potrvá spustošenie.“ 
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• Týždne symbolizujú roky: „8 Počítaj aj sedem 
ročných týždňov, sedemkrát sedem rokov, takže 
čas siedmich ročných týždňov bude činiť 
štyridsaťdeväť rokov.“ (Lv 25,8). 
• Dekrét o obnove Jeruzalema: r. 458 pr. Kr. 
(Artaxerxes vydal dekrét o návrate Židov domov 
a on povolil opevniť Jeruzalem) 
 
• 7 týždňov = 49 rokov obnovenia chrámu: od r. 
458 pr. Kr. do roku 409 pr. Kr.  
• 62 týždňov = 434 rokov – to nás posúva do roku 
26 po Kr. – čo je približne rok Ježišovho krstu 
v Jordáne (Ježiš mal 30 rokov a narodil sa v roku 5 
– 7 pr. Kr.). 
• 1 týždeň a ½ týždňa: v priebehu 7 rokov potvrdí 
Zmluvu a ustanoví Novú obetu v polovici tohto 
týždňa (a preto stará ustane) – t.j. po 3,5 roku, 
teda asi v r. 29-30 po Kr. Archeológia vraví asi o r. 
30 po Kr. Teda veľmi presne. 
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Židia tomuto proroctvu rozumeli – ako uvádzajú historici, práve v tomto čase 
očakávali príchod Mesiáša. Objavovali sa mnohí falošní „mesiáši“ – porov. „Lebo 
prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo 
štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. 37 Po 
ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a 
všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli.“ (Sk 5,36-37 SSV) – a objavil sa nakoniec aj Ježiš. 

A DRUHÝ DÔVOD ROZRUŠENIA? 

„Očakávanie starožidovských prorokov o 
budúcom mesiášskom kráľovi  cez dlhé časy 
cudzej nadvlády vyvinulo sa v nádej na 
politického osloboditeľa; a čím viacej 
vzrastal v krajine odpor proti rímskym 
oddielom, tým väčšmi sa upevňoval obraz 
mesiášského víťaza nad nenávidenou 
cudzou mocnosťou.“ 

(prof. Martin Noth) 
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Keďže mnohí Židia  a židovstvo ako také Ježiša ako Mesiáša neprijali – a nikto iný 
sa v tomto časovom okne neukázal! – začala otázka tohto proroctva a jeho 
naplnenia byť veľmi nepríjemnou. 

V židovskom Talmude sa tak nakoniec objavila kliatba, ktorá preklína každého, 
kto by sa usiloval porozumieť tejto často Danielovho proroctva (Talmudic Law, str. 
978, sek. 2, r. 28) – a bolo „vyriešené...“ 

Následné zničenie Jeruzalema a Chrámu v roku 70 po Kr. bolo akoby „Božou bodkou“ 
za očakávaním Mesiáša: zničené záznamy rodov znemožňovali, aby ktokoľvek 
dobudúcna preukázal, že je z rodu Dávida, nemohol ani splniť proroctvo o tom, že práve 
tento Zorobábelov „Druhý chrám“ bude svedkom mesiášskeho veku: „Lebo toto hovorí 
Pán zástupov: Ešte raz - bude to o chvíľku - a ja otrasiem nebesami i zemou, morom i 
suchou zemou.  ... Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán 
zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov." (Ag 2,6-9 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Veľké pátranie 

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.”" 

• všetkých veľkňazov a zákonníkov –  „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.“ 

Veľkňazi: „Římští úředníci rádi střídali nositele tohoto úřadu, a 
velekněžskou hodnost udělili, jak již bylo řečeno, obvykle tomu, kdo 
nabídl nejvíc. Kaifáš, jehož rodinné bohatství bylo příslovečné, 
patrně ušetřil římským prokurátorům námahu dostat se k penězům 
zdlouhavým obsazováním úřadu novou osobou. K nejužším 
spolupracovníkům velekněze patřili bývalí nositelé vysokého úřadu, 
kteří si svůj titul směli ponechat i poté, co byli úřadu zproštěni. 
Kromě Annáše známe jako velekněze ještě jeho nejstaršího syna 
Eleazara (přibližně r. 16 až 17 po Kr.). Jeho předchůdce Izmael 
(přibližně r. 15-16 po Kr.) pocházel z rodiny Fiabiho.“ (Gerhard Kroll) 

Takže aj keď veľkňaz bol vždy len jeden, bola tu celá plejáda jednak 
jeho predchodcov, jednak iných „vyšších kňazov“, ktorí zastávali 
kľúčové úrady v Jeruzalemskom chráme. 



Veľké pátranie 

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.”" 

• zákonníci – prvý raz sa tento termín objavuje po návrate Izraelitov 
z babylonského zajatia a konkrétne sa ním označuje Ezdráš.  

Boli to znalci zákona (absolventi vyšších rabínskych škôl), grupujúci 
sa z radov farizejov. Vznik tejto „kasty“ zrejme podnietil fakt, že po 
odvlečení do zajatia v Babylone bol Chrám zničený a bohoslužba 
ustala – a tí, čo boli zavlečení do Babylonu ani nemali možnosť 
zúčastňovať sa na obradoch v Jeruzalemskom Chráme a to aj keby 
fungovali. Jediným prejavom viery a jedinou bohoslužbou sa tak stal 
Zákon a jeho štúdium. 

Farizeji: gr. farisaioi, hebr. Perúším – odvodené od slova parúš, čiže 
„oddelený“. Všeobecne sami seba považovali za náboženskú elitu a 
odťahovali sa od ostatných „nečistých a menej vzdelaných“ obyčajných 
hriešnikov. Ako politicko – náboženská strana sa po prvý raz objavili za 
vlády Jána Hyrkána (130 – 104 pr. Kr.). Mali najväčší vplyv na náboženské 
zmýšľanie ľudu a z ich radov pochádzali rabíni („učitelia“) a zákonníci. Po 
stránke náboženskej prijímali celý SZ a okrem neho ešte aj tzv. „ústnu 
tóru“, ktorá bola dokonca niekedy považovaná za takmer nadradenú 
Písmu. Časom bola „kodifikovaná“ do 248 príkazov a 365 zákazov – spolu 
613 predpisov, ktoré okrem Tóry riadili život národa, aj jednotlivcov.  



Veľké pátranie 

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.”" 

• 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. … 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.“ (Malý štitgartský komentár) 



Veľké pátranie 

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.”" 

• nijako 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. 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.“ (Silváno Fausti) 

 

 

 

 

* idea, vyjadrená v Lurianickej kabale, podľa ktorej Boh, keď tvoril svet, taks a najprv 
„zmenšil“, akoby „stlačil“ do seba, aby tak vytvoril prázdny priestor pre svoje stvorenie. 
Takže by sme mohli povedať, že akt stvorenie sveta začal slobodným a chceným (láskou 
motivovaným) ponížením, zmenšením sa Boha, ktorý tak vytvára priestor pre 
existenciu svojich tvorov a obzvlášť človeka s jeho slobodnou vôľou. 



Veľké pátranie 

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. 

• hviezda išla pred nimi – „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).“ (Silváno Fausti) 

 

„15 I predniesol svoj oslavný spev a vravel: "Výrok Baláma, Beorovho 
syna, výrok muža s prenikavým zrakom.  16 Je to výrok toho, čo 
načúva slová Božie, toho, čo hľadí na tvár Všemohúceho, zajatý 
vytržením, no s otvorenými očami:  17 Jeho vidím, ale nie už teraz, 
hľadím na neho, no nie z poblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, 
žezlo sa zdvíha z Izraela. On rozbije spánky moabské a temeno 
všetkým synom Seta.  18 Edom bude jeho vlastníctvom a Seir, jeho 
nepriateľ, jeho majetkom. Izrael sa však bude vzmáhať v moci,  19 z 
Jakuba povstane panovník a zničí, čo zostalo z mesta.””   

(Nm 24,15-19 SSV) 



Konečne nachádzajú... 

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. 

• vošli do domu – „ Matouš zřejmě předpokládá, že Maria a Josef 
bydleli v domě v Betlémě. Dále pak vysvětluje, jak se dostali z 
Betléma do Nazareta.“ 

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 v „maštali“* 

• klaňali sa mu – gr. proskyneo – toto slovo sa používa v NZ výlučne 
na vyjadrenie aktu uctievania voči Bohu a voči Kristovi – voči 
komukoľvek inému je neprimerané a neprístojné (porov.: „A keď 
som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto 
ukázal, a chcel som sa mu klaňať.  9 Ale on mi povedal: "Pozor, 
nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, 
čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!““ (Zjv 22,8-9 SSV))  

Mágovia sa teda Dieťaťu klaňajú ako Bohu – a Matúš to zjavne 
schvaľuje, čím potvrdzuje, kým Ježiš je: Synom Boha, Bohom. 

* „ 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.“ 



Uctenie Kráľa 

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. 

• zlato – „Analogické myšlení Orientu přisuzovalo zlato slunci. O 
faraónovi, synovi slunečního boha Re, se dovídáme, že je „zlatým 
pohořím, které ozařuje celou zemi“. Vzácnost tohoto kovu, jeho lesk i 
fakt, že nerezaví, učinily jej symbolem nebeského svetla. Podle 
mytologického fragmentu z Ugaritu je Baaluv nebeský dům potažen 
zlatém a stříbrem. Zlato bylo kovem přisouzeným sumerskému 
hlavnímu bohu Enlilovi. Ve staré Indii bylo zlato poukázáním na 
nesmrtelnost. 

Schrána smlouvy, zhotovená z akáciového dřeva, byla uvnitř i 
zvenčí pozlacena; na zlatém příkrovu byli umístěni cherubové z 
tepaného zlata (Ex 25,10-18). Šalomounův chrám vyzařoval jakožto 
Boží dum zlatý lesk; „vůbec celý dům obložil zlatém, úplnč celý“ (lKr 
6,20-30). Zlato sice není něčím božským - mylný závěr o božskosti 
zlata souvisel přece do jisté míry s hříchem při zhotovení zlatého 
býčka (Ex 32,4) -, může se však stát symbolem Nejsvětějšího.  

U církevních Olců je zlato symbolem Božího království; tak je takto 
interpretován dar mudrců od východu, a Řehoř Veliký píše v 
návaznosti na matoušovské místo (2,11): „I my obětujeme nově 
narozenému Pánu zlato tím, že ho uznáváme za krále 
veškerenstva.““ (Slovník biblických symbolov) 



Uctenie Boha 

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. 

• kadidlo – „Vonný dým kadidla vzniká pálením pryskyřice. 
Okuřování má především význam kathartický a apotropaický: 
očišťuje od zlého a odvrací je. Pro Egypťany bylo kadidlo 
nadpřirozeným jevem; v pálení kadidla spadovali „výron božstva 
snášející se na zemi"; v kultu mrtvých znázorňoval vzhůru se vinoucí 
kouř ukazatele cesty na onen svět. Řekové i Římané ve svých 
chrámech poblíž sochy božstva kadidlový oltář (foculus), na němž 
kadidlovou vůní uctívali božstvo ti, kdo k nčmu vznášeli své prosby.  

Hebrejský výraz pro kadidlový dým (Lebonah) je odvozen od slova 
laban - bílý lesklý. Kadidlový dým byl prvkem posvátného obřadu 
okuřování; byla to pocta vyhrazená Bohu samému (Ex 30, 34) — 
symbol klanění. Tento obřad provázel i obětování pokrmů. Příjemná 
vůně měla také usmířit Hospodina, aby netrestal svůj nevěrný lid: 
Áron „zapálil kadidlo a očistil reptající lid“ (Nu 17,12). Obecně vzato 
je kadidlový dým symbolem pro úctu a klanění Bohu.  

Zvláštní, mesiášský význam má prorocké slovo, že přijdou velbloudi 
ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo a „radostné budou zvěstovat 
slavné Hospodinove činy“ (Iz 60,6).“(Slovník biblických symbolov) 



Uctenie Pánovho Pomazaného – Mesiáša, Ženícha 

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. 

• myrha – „Myrhou rozumíme silné aromatickou, hořce chutnající 
pryskyřici jednoho druhu balzámovníku. Egypťané používali myrhu k 
balzamovaní; Řekové a Římané z ní získávali tekutinu, kterou pak 
používali jako kosmetický prostředek.  

V mojžíšovském kultu se myrha přimíchávala do oleje svatého 
pomazání (Ex 30,23). 

Pro její příjemnou vůni nosívaly ženy na ňadrech váček s myrhou; v 
obrazné řeči Písně písní se nebeský ženich přirovnává k voničce 
myrhy na ňadrech nevěsty (Pís 1, 13). Podle orientálního zvyku bývá 
ve svatebním průvodu ženich oslavován jako král (Šalomoun); bývá 
ovanut vůní kadidla a myrhy (Pís 3,6). 

V NZ se zdůrazňuje hořkost její chuti. Když se mudrci z Východu 
přišli poklonit dítěti Ježíši, přinesli mu své dary zlato kadidlo a myrhu 
(Ml 2,11); podle pozdějšího výkladu to byly symboly víry (nebo též 
království), klanění a utrpení.“(Slovník biblických symbolov) 

Dohromady – symbolika ženícha i smrti – nám to dáva lakonický 
Pavlov výrok: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a 
seba samého vydal za ňu“ (Ef 5,25 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Božie varovanie 

12 A keď vo sne 
dostali pokyn, aby 
sa nevracali k 
Herodesovi, inou 
cestou sa vrátili do 
svojej krajiny. 

• pokyn vo sne – Je zvláštne, že akýsi spôsob priamej „Božej 
komunikácie“ sa objavuje až teraz, keď už našli, čo hľadali. Na 
druhej strane: nie je tu zmienený žiaden „Pánov anjel“, ako u Jozefa. 
Matúš tu teda naznačuje stále trvajúci rozdiel medzi Jozefom, 
„mužom spravodlivým“, ktorý Boha JHWH pozná – a medzi 
pohanskými „mágmi“, ktorí boha dokážu vytušiť zo znamení, 
dopátrať sa po ňom svojim rozumom a dopytovaním sa, ale je to 
stále ešte len prvý závan poznania Boha, ktorý len ťažko nazvať 
poznaním. 

• 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. Vrátili se jako 
„anachoreti„* - praví řecký text - do své země. Nyní už s sebou mají 
nové nebe a novou zemi, semeno, které přinesou všude, kam 
přijdou.“ (Silváno Fausti) 

Ale napriek tomu sa... vracajú. Neostávajú ešte pri Dieťati, aby boli 
jeho nasledovníkmi a učeníkmi. Čas na to ešte len dozreje! 

 

* pustovník, kto z náboženských dôvodov žije v samote asketickým životom, kniž.: 
eremita“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu? 

„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. “  



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čo veriť)? 

„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. “  



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam smerovať)? 

„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. “  



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo robiť)? 

„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. “  



< Pár otázok na prehĺbenie > 

Pozrime si celú cestu troch mágov: 
• Hľadanie v znameniach tohto sveta: hviezdy, príroda... 

• Interpretovanie znamení: „Hviezda Kráľa“ 

• Idú na miesto, kde ho na základe rozumných ľudských úsudkov predpokladajú nájsť: 
Jeruzalem, kráľovský palác. Tam ale nie je a ani o ňom nikto nič netuší... 

• Pomoc nachádzajú v textoch Písma a v rade kňazov a teológov 

• Po prijatí ich usmernenia sa objavuje „hviezda, ktorá ich priamo už vedie k cieľu“ 

• Nachádzajú Ježiša a klaňajú sa Mu. 

• Nakoniec k nim Boh prehovorí vo sne viac-menej priamo 

Čo sa od nich môžeme naučiť? 

 

Ak ich porovnáme s „veľkňazmi a zákonníkmi ľudu“ – v čom sa od nich 

líšia? Prečo nachádzajú Mesiáša oni – a nie zmienení znalci? 

Čomu sa z toho môžeme naučiť? 



Na prípadné doplnenie 

• 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 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"!“ (Silváno 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 (1Jn 4,16 SSV) 



Na prípadné doplnenie 

• 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 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"!“ (Silváno 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 (1Jn 4,16 SSV) 

„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.“  

(Silváno Fausti) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel tretí... 

inky 2016 


