
diel štvrtý... 



Útek do Egypta (Mt 2,13-23) 

Po ich [mudrcov] odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa 
i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, 
čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes 
zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na 
jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od 
mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, 
nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet." 
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 
"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli 
na život dieťaťa, už pomreli." On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do 
izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho 
otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali 
proroci: "Budú ho volať Nazaretský." 



Jozef ako pater familias 

Po ich [mudrcov] 
odchode sa Jozefovi 
vo sne zjavil Pánov 
anjel a povedal: 
"Vstaň, vezmi so 
sebou dieťa i jeho 
matku, ujdi do 
Egypta a zostaň 
tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo 
Herodes bude 
hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil." 

• Jozefovi – My si viac všímame Pannu Máriu jako Milostiplnú a 
Matku. Ale Boh komunikuje s Jozefom. On je „patriarcha“, ktorý 
chráni svoju rodinu, vedie, živí,... a preto aj na neho sa Boh obracia s 
pokynmi a výzvami, čo má konať. 

Jozef je tak ďalším predstaviteľom dlhje izraelskej tradície onoho 
páter familias – otec rodu, opravdivý patriarcha, ktorý je 
zodpovedný za ochranu rodiny.  

Táto funkcia sa označuje ako obranca, vykupiteľ, ktorý bol 
zodpovedný za vykupovanie členov rodiny z otroctva (Lv 25,48), za 
zachovanie rodu (Gn 38) a za krvnú pomstu (Nm 35,12; 2Sam 
14,11). 

Túto tradičnú štruktúru rešpektuje aj Boh: „Vstaň, vezmi so sebou 
dieťa i jeho matku...“ 

A rešpektuje ju aj Mária, u ktorej nevidieť žiadne nejaké egoistické 
ambície typu „Mne sa zjavil Gabriel...“, či „Ja som Vyvolenou 
Pánovou, tak ja budem rozhodovať...“, či nejaká žiarlivosť na Jozefa. 

Obaja sa tak javia ako dokonalí, nesebeckí ľudia, milujúci svojho 
Boha i jeden druhého: Spravodlivý a Milostiplná... 



Herodes 

Po ich [mudrcov] 
odchode sa Jozefovi 
vo sne zjavil Pánov 
anjel a povedal: 
"Vstaň, vezmi so 
sebou dieťa i jeho 
matku, ujdi do 
Egypta a zostaň 
tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo 
Herodes bude 
hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil." 

• Herodes – „Kráľ Herodes je muž mimoriadnych schopností. Mocný 
sťa Goliáš. Obratný ako had. Majstrovský jazdec a lukostrelec - a 
stopercentný intrigán. ... Systém vyhrážok a podplácania, luxusu a 
samopaše, teroru a intríg ovládal Herodes majstrovsky. Nebezpečné 
je, keď sa človek do tohto systému zapletie sám. Stále viac a viac 
spolu s despotizmom rastie aj jeho vlastná osamelosť a strach. Zo 
strachu sa stáva chorobná nedôverčivosť. A z nedôverčivosti 
stihomam. Čoraz mrzkejšiu podobu začínajú mať jeho výbuchy 
zlosti. ... aj svoju manželku Mariamnu, jedinú ženu, ktorú skutočne 
ľúbi, dá Herodes zabiť, pretože ju upodozrieva zo sprisahania. Potom 
neprestajne vyvoláva jej meno, oddáva sa po nociach orgiám, 
usporadúva divoké jazdecké dostihy, ale jej obraz ho prenasleduje 
tak, až sa zblázni. Napokon sa medzi pravých a domnelých 
protivníkov, ktorých dáva zabiť, dostanú aj jeho dvaja synovia 
Alexander a Aristobul. Popravia ich jedným vrzom spolu s tristo 
sympatizujúcimi vojakmi - a ešte aj s holičom k tomu.“ (Peter 
Seewald) 



Ujdi do Egypta...! 

Po ich [mudrcov] 
odchode sa Jozefovi 
vo sne zjavil Pánov 
anjel a povedal: 
"Vstaň, vezmi so 
sebou dieťa i jeho 
matku, ujdi do 
Egypta a zostaň 
tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo 
Herodes bude 
hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil." 

• Egypt – „Presťahovanie sa do susednej krajiny nie je v tom čase nič 
nezvyčajné. Z Betlehema až po hraničné mesto Beer Ševa, 
Abrahámovo mesto, nie je viac ako sedemdesiat kilometrov a 
karavánová cesta je dosť frekventovaná. V židovských kolóniách v 
Alexandrii a v Hermapolis magna žijú státisíce Izraelitov, mnohí 
odhadujú ich počet až na milión, ktorí majú čulý styk s domovinou.“ 
(Peter Seewald) 

„V r. 1905-1908 objavili na nílskom ostrove Elefantine (aram. Yeb) 
naproti Assuánu ostrakóny a iné dokumenty napísané v aramejčine 
z 5. stor. pred Kr., ktoré podávajú cenné správy o živote 
a náboženstve židovskej vojenskej kolónie na spomínanom ostrove 
v čase perzskej nadvlády. Títo Židia diaspóry mali tu svoj chrám, 
v ktorom napriek výslovnému zákazu Deuteronómia prinášali obety 
a klaňali sa Jahvemu spolu s inými božstvami.“ (dkc.kbs.sk) 

„Egypt, který se dostal pod římskou nadvládu r. 30 př. Kr., nespadal 
pod Herodovu pravomoc. Egypt byl tradičním útočištěm pro Židy jak 
v biblických dobách (viz 1 Král 11,40; Jer 26,21), tak v období 
makabejském, kdy tam uprchl velekněz Onias IV.“ 



Mojžiš „opačným smerom“? 

Po ich [mudrcov] 
odchode sa Jozefovi 
vo sne zjavil Pánov 
anjel a povedal: 
"Vstaň, vezmi so 
sebou dieťa i jeho 
matku, ujdi do 
Egypta a zostaň 
tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo 
Herodes bude 
hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil." 

Ježiš a Mojžiš: „Faraón, zlý egyptský král, nařídí, aby všichni hebrejští 
chlapci, a tedy i Mojžíš, byli zabiti (Ex 1,16.22). Avšak Mojžíš je 
zachráněn pozoruhodným způsobem prostřednictvím faraónovy 
dcery (Ex 2,1 -10). Když mladý Mojžíš zabije Egypťana, prchá před 
faraónem do midjanské země (Ex 2,15), protože se bojí trestu za svůj 
čin. Po faraónově smrti (Ex 2,23) Hospodin nařídí Mojžíšovi, aby se 
vrátil z Midjánu do Egypta neboť „zemřeli všichni, kteří ti ukládali o 
život" (Ex 4,19; ČEP).  

Existují tedy paralely mezi příběhem Mojžíšovým a Ježíšovým: 
nařízení zlého krále o usmrcení chlapců, útěk před důsledky tohoto 
nařízení, povraždění nevinných chlapců a návrat do země po smrti 
zlého krále. 

 Jsou tu ovšem také nápadné rozdíly: faraón je egyptským králem, 
Herodes židovským; Mojžíš prchá z Egypta do Midjánu, Ježíš z Judska 
do Egypta. Příběh z knihy Exodus zahrnuje Mojžíšovo narození a jeho 
osudy jako mladého muže, zatímco Ježíš zůstává v celé 2. kapitole 
dítětem. U prvních dvou rozdílů to může být záměrný kontrast vůči 
Mojžíšovi, který má upozornit na špatnou správu Judska v Ježíšově 
době a na Jeruzalém jako místo, kde bude Ježíš odmítnut.“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Exodus 

On vstal, vzal za 
noci dieťa i jeho 
matku a odišiel do 
Egypta. Tam zostal 
až do Herodesovej 
smrti, aby sa 
splnilo, čo povedal 
Pán ústami proroka: 
"Z Egypta som 
povolal svojho 
syna." 

• vzal za noci... – Znova vidíme u Jozefa úplnú pripravenosť a 
pohotovosť nasledovať Božiu vôľu. Jediný sen, ktorý v okamihu 
zmenil úplne od základu všetky Jozefove (a Máriine) plány a všetko 
obrátil hore nohami... a Jozef ani sekundu neváha, nefrfle, nesťažuje 
sa, namiesto toho okamžite vstáva a ešte tej noci, nečakajúc ani na 
brieždenie, odchádza preč... 

• odišiel do Egypta – Prečo musí Syn Boha, Boh sám!, utekať pred 
nejakým pozemským tyranom a miestnym vladárom typu Herodesa? 
nečakali by sme od Boha, že sa Herodovi postaví, že zažijeme zázrak, 
znamenie, v ktorom Boh zjaví svoju moc a zrazí tyrana? 

A namiesto toho Boh... uteká. Prečo? Chýba Mu moc, sila? Isto nie, 
ako to Ježiš neskôr decentne, ale veľmi jasne dá v podobnej situácii 
najavo: „Ako im povedal: "Ja som," cúvli a popadali na zem” (Jn 18,6 
SSV). A ako sám vysvetľuje: „Alebo si myslíš, že by som nemohol 
poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov 
anjelov?“ (Mt 26,53 SSV). 

Toto miesto je miestom, ktoré nám v celej svojej drzosti priam búcha 
o hlavu ono Božie: „moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše 
cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán“ (Iz 55,8 SSV) 



Ďalšie proroctvo 

On vstal, vzal za 
noci dieťa i jeho 
matku a odišiel do 
Egypta. Tam zostal 
až do Herodesovej 
smrti, aby sa 
splnilo, čo povedal 
Pán ústami proroka: 
"Z Egypta som 
povolal svojho 
syna." 

• Z Egypta som si povolal syna – „Citát pochází z Oz 11,1*. Jeho 
znění se více blíží hebrejskému textu než Septuagintě („Z Egypta jsem 
povolal jeho děti"). Matouš klade důraz na Ježíše jako Syna Božího.  

Původním kontextem tohoto citátu je vyjití (exodus) Izraele z Egypta; 
Izrael je nazván Synem Božím. Toto pozadí pro Ježíšovo božské 
synovství zdůrazňuje kontinuitu mezi Ježíšem a Izraelem, neboť Ježíš 
prochází zkušeností izraelského pokolení exodu.  

Zarážející při užití tohoto citátu z Oz 11,1 je směr: podle něj Bůh 
povolává syna z Egypta, zatímco evangelijní příběh mluví o Synu, 
který naopak do něj vstupuje. Dvěma hlavními shodnými body jsou 
Egypt a Syn.“ – aj keď toto posledné Matúš zrejme chápe skôr 
v zmysle, že tým „povolaním syna“ je návrat Ježiša s rodičmi naspäť, 
do Nazareta.“ 

* „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal 
svojho syna.“ (Oz 11,1 SSV) 



Prorocký „zatykač“ na Mesiáša? 

On vstal, vzal za 
noci dieťa i jeho 
matku a odišiel do 
Egypta. Tam zostal 
až do Herodesovej 
smrti, aby sa 
splnilo, čo povedal 
Pán ústami proroka: 
"Z Egypta som 
povolal svojho 
syna." 

• Z Egypta som si povolal syna – „Citát pochází z Oz 11,1*. Jeho 
znění se více blíží hebrejskému textu než Septuagintě („Z Egypta jsem 
povolal jeho děti"). Matouš klade důraz na Ježíše jako Syna Božího.  

Původním kontextem tohoto citátu je vyjití (exodus) Izraele z Egypta; 
Izrael je nazván Synem Božím. Toto pozadí pro Ježíšovo božské 
synovství zdůrazňuje kontinuitu mezi Ježíšem a Izraelem, neboť Ježíš 
prochází zkušeností izraelského pokolení exodu.  

Zarážející při užití tohoto citátu z Oz 11,1 je směr: podle něj Bůh 
povolává syna z Egypta, zatímco evangelijní příběh mluví o Synu, 
který naopak do něj vstupuje. Dvěma hlavními shodnými body jsou 
Egypt a Syn.“ – aj keď toto posledné Matúš zrejme chápe skôr 
v zmysle, že tým „povolaním syna“ je návrat Ježiša s rodičmi naspäť, 
do Nazareta.“ 

* „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal 
svojho syna.“ (Oz 11,1 SSV) 

„ Z celkového posúdenia proroctiev však vyšiel profil, ktorý by mohol 
poslúžiť aj ako precízny zatykač s identifikáciou Božieho posla:  
• Genezis aj Jeremiáš napríklad uvádzajú o jeho predkoch toto: Mesiáš je 
potomok Abraháma, Izáka a Jakuba, a bude pochádzať z kmeňa Júdovho a 
z domu Dávidovho.  
• V Deuteronómiu (Piata Mojžišova kniha) sa opisuje ako prorok, ktorý 
bude väčší ako Mojžiš a ktorého bude ľud poslúchať.  
• Izaiáš okrem iného opisoval zvláštne okolnosti jeho narodenia ako 
dieťaťa z panny; maschiah sa bude okrem toho nazývať aj „Nazaretský".  
• Micheáš uviedol ako jeho rodisko Betlehem; „Pánovo slovo" by však 
malo vyjsť „z Jeruzalema"; „zvyšok Jakuba bude uprostred mnohých 
národov ako rosa od Pána, ako kvapky dažďa na tráve, ktoré nečakajú na 
človeka a nedúfajú v syna človeka."  
• Ozeáš uvádzal exil v Egypte.  
• Žalmy predpovedali zradu, obvinenie falošnými svedkami, spôsob 
usmrtenia (prebodnuté ruky aj nohy) a jeho zmŕtvychvstanie.  
• Jeremiáš predpovedal novú zmluvu takto: „... nie ako zmluvu, ktorú som 
uzavrel s ich otcami..."  
• Ezechiel ohlasoval: „Toto hovorí Boh, Pán: Beda pastierom, ktorí pásli 
seba!... urobím koniec ich pastierovaniu." Prorok ďalej prorokuje: „Lebo 
toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim 
ich... Darujem vám nové srdce a nového ducha." (Peter Seewald) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Besnenie kráľa 

Keď Herodes 
zbadal, že ho 
mudrci oklamali, 
veľmi sa rozhneval 
a dal povraždiť v 
Betleheme a na 
jeho okolí všetkých 
chlapcov od dvoch 
rokov nadol, podľa 
času, ktorý zvedel 
od mudrcov. Vtedy 
sa splnilo, čo 
povedal prorok 
Jeremiáš: "V Ráme 
bolo počuť hlas, 
nárek a veľké 
kvílenie: Ráchel 
oplakáva svoje deti 
a odmieta útechu, 
lebo ich niet." 

• oklamali – „ Sloveso enepaichthé („být oklamán") obsahuje 
myšlenku výsměchu či dělání si z někoho blázny. Znovu se objeví v 
pašijovém příběhu v souvislosti s posmíváním se Ježíši jako králi (viz 
Mt 27,29.31.41)“ 

• chlapcov od dvoch rokov nadol – „ Protože se k jeho sluchu 
donesly řeči o židovském králi, měl Herodes strach pouze z chlapců 
jakožto možných soupeřů. Citát z Jer 31,15 používá inkluzivnější 
výraz tekna („děti")*. Podle Závěti Mojžíšovy byl Herodes 
nerozvážný a zvrácený, „zabíjel staré i mladé, nad nikým se 
neslitoval". Ve věku dvou let a níže: Vzorem pro Herodovo jednání 
bylo faraónovo nařízení zabít všechny hebrejské chlapce. Lze 
předpokládat, že Herodes podnikl veškerá možná opatření, aby zničil 
svého údajného protivníka.“ 

• Ráma – miesto asi 10km severne od Jeruzalema. 
* „15 Toto hovorí Pán: "Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký 
plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad 
deťmi, pretože ich niet." (Jer 31,15 SSV). V Ráme je hrob 
Ráchel, Jakubovej manželky a pramatky Izraela. Jeremiáš 
nariekal nad Severným Izraelom, ktorý bol zničený, 
obyvateľstvo odvlečené Asýrčanmi do exilu a už sa nikdy viac 
nevrátilo. A svoj pohrebný nárek vložil práve do úst pramatky 
Ráchel... 



Besnenie kráľa 

Keď Herodes 
zbadal, že ho 
mudrci oklamali, 
veľmi sa rozhneval 
a dal povraždiť v 
Betleheme a na 
jeho okolí všetkých 
chlapcov od dvoch 
rokov nadol, podľa 
času, ktorý zvedel 
od mudrcov. Vtedy 
sa splnilo, čo 
povedal prorok 
Jeremiáš: "V Ráme 
bolo počuť hlas, 
nárek a veľké 
kvílenie: Ráchel 
oplakáva svoje deti 
a odmieta útechu, 
lebo ich niet." 

• oklamali – „ Sloveso enepaichthé („být oklamán") obsahuje 
myšlenku výsměchu či dělání si z někoho blázny. Znovu se objeví v 
pašijovém příběhu v souvislosti s posmíváním se Ježíši jako králi (viz 
Mt 27,29.31.41)“ 

• chlapcov od dvoch rokov nadol – „ Protože se k jeho sluchu 
donesly řeči o židovském králi, měl Herodes strach pouze z chlapců 
jakožto možných soupeřů. Citát z Jer 31,15 používá inkluzivnější 
výraz tekna („děti")*. Podle Závěti Mojžíšovy byl Herodes 
nerozvážný a zvrácený, „zabíjel staré i mladé, nad nikým se 
neslitoval". Ve věku dvou let a níže: Vzorem pro Herodovo jednání 
bylo faraónovo nařízení zabít všechny hebrejské chlapce. Lze 
předpokládat, že Herodes podnikl veškerá možná opatření, aby zničil 
svého údajného protivníka.“ 

• Ráma – miesto asi 10km severne od Jeruzalema. 
* „15 Toto hovorí Pán: "Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký 
plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad 
deťmi, pretože ich niet." (Jer 31,15 SSV). V Ráme je hrob 
Ráchel, Jakubovej manželky a pramatky Izraela. Jeremiáš 
nariekal nad Severným Izraelom, ktorý bol zničený, 
obyvateľstvo odvlečené Asýrčanmi do exilu a už sa nikdy viac 
nevrátilo. A svoj pohrebný nárek vložil práve do úst pramatky 
Ráchel... 

„U Jeremiáša sú tieto slová vsadené do rámca proroctva 
poznačeného nádejou a radosťou, v ktorom prorok 
slovami plnými dôvery ohlasuje obnovenie Izraela: „Ten, čo 
rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo. 
Áno, Pán vykúpi Jakuba a vyslobodí ho z ruky, čo ho 
premohla." (Jer 31,10-11)  
Celá kapitola pochádza pravdepodobne zo skoršieho 
obdobia Jeremiášovej tvorby, keď na jednej strane úpadok 
Asýrskej ríše a na strane druhej reforma kultu za kráľa 
Joziáša oživili nádej na obnovenie severného Izraelského 
kráľovstva, ktoré z väčšej časti tvorili kmene Rácheliných 
synov Jozefa a Benjamína. Preto u Jeremiáša po náreku 
matky týchto kmeňov nasledujú slová útechy: „Toto hovorí 
Pán: Zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy, veď 
tvoja námaha dostane odmenu, hovorí Pán, vrátia sa z 
nepriateľskej krajiny..." (Jer 31,16) "  

(Benedikt XVI.) 



Besnenie kráľa 

Keď Herodes 
zbadal, že ho 
mudrci oklamali, 
veľmi sa rozhneval 
a dal povraždiť v 
Betleheme a na 
jeho okolí všetkých 
chlapcov od dvoch 
rokov nadol, podľa 
času, ktorý zvedel 
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bolo počuť hlas, 
nárek a veľké 
kvílenie: Ráchel 
oplakáva svoje deti 
a odmieta útechu, 
lebo ich niet." 

• oklamali – „ Sloveso enepaichthé („být oklamán") obsahuje 
myšlenku výsměchu či dělání si z někoho blázny. Znovu se objeví v 
pašijovém příběhu v souvislosti s posmíváním se Ježíši jako králi (viz 
Mt 27,29.31.41)“ 

• chlapcov od dvoch rokov nadol – „ Protože se k jeho sluchu 
donesly řeči o židovském králi, měl Herodes strach pouze z chlapců 
jakožto možných soupeřů. Citát z Jer 31,15 používá inkluzivnější 
výraz tekna („děti")*. Podle Závěti Mojžíšovy byl Herodes 
nerozvážný a zvrácený, „zabíjel staré i mladé, nad nikým se 
neslitoval". Ve věku dvou let a níže: Vzorem pro Herodovo jednání 
bylo faraónovo nařízení zabít všechny hebrejské chlapce. Lze 
předpokládat, že Herodes podnikl veškerá možná opatření, aby zničil 
svého údajného protivníka.“ 

• Ráma – miesto asi 10km severne od Jeruzalema. 
* „15 Toto hovorí Pán: "Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký 
plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad 
deťmi, pretože ich niet." (Jer 31,15 SSV). V Ráme je hrob 
Ráchel, Jakubovej manželky a pramatky Izraela. Jeremiáš 
nariekal nad Severným Izraelom, ktorý bol zničený, 
obyvateľstvo odvlečené Asýrčanmi do exilu a už sa nikdy viac 
nevrátilo. A svoj pohrebný nárek vložil práve do úst pramatky 
Ráchel... 

„U Jeremiáša sú tieto slová vsadené do rámca proroctva 
poznačeného nádejou a radosťou, v ktorom prorok 
slovami plnými dôvery ohlasuje obnovenie Izraela: „Ten, čo 
rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo. 
Áno, Pán vykúpi Jakuba a vyslobodí ho z ruky, čo ho 
premohla." (Jer 31,10-11)  
Celá kapitola pochádza pravdepodobne zo skoršieho 
obdobia Jeremiášovej tvorby, keď na jednej strane úpadok 
Asýrskej ríše a na strane druhej reforma kultu za kráľa 
Joziáša oživili nádej na obnovenie severného Izraelského 
kráľovstva, ktoré z väčšej časti tvorili kmene Rácheliných 
synov Jozefa a Benjamína. Preto u Jeremiáša po náreku 
matky týchto kmeňov nasledujú slová útechy: „Toto hovorí 
Pán: Zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy, veď 
tvoja námaha dostane odmenu, hovorí Pán, vrátia sa z 
nepriateľskej krajiny..." (Jer 31,16) "  

(Benedikt XVI.) 

„Z mimobiblických prameňov síce o tejto udalosti 
nevieme nič, no vzhľadom na ukrutnosti, ktorými 
sa Herodes previnil, by sme to nemali považovať 
za dôkaz, že sa tento hrozný čin nestal. Rudolf 
Pesch v tejto súvislosti cituje židovského autora 
Abraháma Schalita: „V tom čase visela vo vzduchu 
viera, že príchod alebo narodenie mesiášskeho 
kráľa je bezprostredne predo dvermi. 
Podozrievavý despota videl vo všetkom zradu a 
nepriateľstvo a nejasný chýr, ktorý k nemu 
prenikol, mohol v jeho chorej mysli ľahko vzbudiť 
myšlienku vyvraždiť novorodencov. Preto nie je 
nemožné, že takýto rozkaz naozaj vydal." (Die 
matthäischen Weihnachtsgeschichten - Matúšove 
vianočné rozprávania, cit. dielo, s. 72.)"  

(Benedikt XVI.) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Smrť tyrana 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• tí, čo striehli... už pomreli – „Na prvním místě to byl Herodes… 
Množné číslo poukazuje na spoluvinu „velekněží a zákonníků“ a snad 
dokonce i „celého Jeruzaléma" (2,3). Tento výraz pak odkazuje na 
pašijový příběh a na Ježíšovy nepřátele, kteří v něm vystupují (viz 
26,3) Pravděpodobně je to také zpětný pohled na Mojžíšovy 
nepřátele: „Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti 
ukládali o život [dosl.: „o tvou duši"]" (Ex 4,19; ČEP).“ (Sacra Pagina) 

Herodesova smrť: „Z Flaviovej správy o Herodesovej smrti sa vynára 
zvláštna diagnóza. Bola to, ako píše, čierna žič, ktorá ho skosila. ... 
písal o „pomalom ohni", čo mu vŕtal a zožieral vnútornosti. ... Keďže 
sa bál, že nikto nebude trúchliť, keď umrie, predvolal si 
najvznešenejších predstaviteľov národa a dal ich zatvoriť do 
dostihoviska. Hneď po jeho smrti ich mali vojaci postrieľať šípmi. 
Takto predsa len nastane pri jeho smrti bedákanie. Iba vďaka jeho 
sestre Salome sa tento plán neuskutočnil.  ... Akoby mal padnúť 
peklu rovno do pažeráka, bral so sebou ešte aj v zmätkoch okolo 
svojho umierania tisícky ďalších ľudí na smrť. V Jeruzaleme ich ako 
povstalcov mučil a kameňoval jeho syn Archelaus.“ (Peter Seewald) 



Zlé správy 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• keď sa dopočul – „Rodina mohla byť na starej vojenskej ceste cez 
terajšie pásmo Gazy, keď sa dozvedela o Archelausovom tyranskom 
režime.“ (Peter Seewald) 

Egypt 

Judea 



Pohroma menom Archelaus 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• Archelaus – „Po smrti Herodesově r. 4. př. Kr. měl podle poslední 
vůle nastoupit Archelaus jako král nad větší částí Herodesova 
království, kdežto jeho bratří Antipas a Filip se měli stát pouze 
tetrarchy [čtvrtáky] nad zbytkem území. Ježto Palestina byla v té 
době římským protektorátem, bylo nutno čekat na rozhodnutí 
římského císaře. Mezitím však došlo k nepokojům v Jerusalemě, 
jejichž potlačení si vyžádalo 3000 životů. Židé poslali stížnost do 
Říma, aby Archelaus nebyl potvrzen. Císař vyhověl stížnosti jen tak 
dalece, že Archelaovi dal jen titul etnarchy [nikoli krále], jinak však 
potvrdil poslední vůli Herodesa Velikého.  

Archelaus se stal pánem nad zemí judskou, Samařím, Idumeou a 
úzkým pobřežím. Vládl krutě. R. 6 po Kr. byl znovu obžalován Židy i 
Samaritány a po sesazení vypovězen do Vienny v Gallii.  

Jeho jmění propadlo ve prospěch císařova pokladu a jeho vladařství, 
Judstvo, se stalo přímou součástí římské říše. Bylo připojeno k římské 
provincii Sýrii, ale mělo vlastní, do velké míry samostatné místo- 
držitele s titulem »prokurátor judský«, z nichž nejproslulejší je 
Pontský Pilát.“ (Adolf Novotný) 



Plán „B“ 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• Galilejského kraja – „ Galileu (spolu s Pereou) dostal Herodes 
Antipas (viz Lk 23,6-12). Ve srovnání s Judskem to byla pokojnější a 
bezpečnější oblast. Poměrná bezpečnost Galileje je v pozadí Josefova 
rozhodnutí odejít do Nazareta. Matouš nijak nenaznačuje, že Josef a 
Maria pocházeli z Nazareta, jak to činí Lukáš.“ (Sacra Pagina) 

Egypt 

Judea 

Galilea 

V skutočnosti 
ale vieme, že 
Mária 
pochádzala z 
Nazareta a aj 
Jozef tam s 
ňou býval. 

Vracajú sa 
teda možno 
práve k 
Máriinmu 
príbuzenstvu. 



Bude sa volať Nazaretský 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• Nazaret – „Byla to zemědělská osada poblíž Via Maris („přímořské 
cesty"), hlavní obchodní cesty vedoucí do Egypta. Starý zákon se o 
něm nezmiňuje. Zmínka o něm v Jan 1,46 („Copak může něco 
dobrého vzejít z Nazareta?") podtrhuje jeho bezvýznamnost.“ (Sacra 
Pagina) 

Nazaret 



Bude sa volať Nazaretský 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• Nazaret – „Byla to zemědělská osada poblíž Via Maris („přímořské 
cesty"), hlavní obchodní cesty vedoucí do Egypta. Starý zákon se o 
něm nezmiňuje. Zmínka o něm v Jan 1,46 („Copak může něco 
dobrého vzejít z Nazareta?") podtrhuje jeho bezvýznamnost.“ (Sacra 
Pagina) 

Nazaret 

„Znova sa ukazuje veľkosť postavy svätého Jozefa. Dvakrát dostáva vo sne príkaz a 
opäť sa prejavuje ako muž, ktorý vie počúvať a rozlišovať. Je poslušný, a zároveň 
rozhodný a prakticky uvažujúci a činorodý Najprv sa mu oznamuje, že Herodes 
zomrel, a tak nadišla chvíľa, aby sa on i so svojou rodinou mohol vrátiť domov. 
Tento návrat je opísaný slávnostným tónom: „Vrátil sa do Izraelskej krajiny." (2,21)  

Súčasne však dostáva aj správu o tragickej situácii Izraela v jeho historickom 
momente: Jozef sa dozvedá, že v Judei vládne najkrutejší z Herodesových synov  
Archelaus. Preto sa v Judei, čiže v Betleheme, Ježišova rodina usadiť nemôže. Jozef 
vo sne dostáva pokyn uchýliť sa do Galiley.  

To, že sa Jozef po správe o problémoch v Judei nerozhodol ísť do Galiley, ktorú 
ovládal menej krutý Antipas, z vlastnej vôle, ale že ho tam poslal anjel, má ukázať, 
že Ježišov pôvod z Galiley zodpovedá Božiemu riadeniu dejín. Pri Ježišovom 
verejnom účinkovaní sa poukaz na to, že pochádza z Galiley, opakovane využíval 
ako dôkaz, že nemôže byť prisľúbeným Mesiášom. Matúš už tu nenápadne 
polemizuje s touto argumentáciou.“ 

(Benedikt XVI.)  



Bude sa volať Nazaretský 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• Nazaret – „Byla to zemědělská osada poblíž Via Maris („přímořské 
cesty"), hlavní obchodní cesty vedoucí do Egypta. Starý zákon se o 
něm nezmiňuje. Zmínka o něm v Jan 1,46 („Copak může něco 
dobrého vzejít z Nazareta?") podtrhuje jeho bezvýznamnost.“ (Sacra 
Pagina) 

• čo predpovedali proroci – „ U žádného proroka tato věta není. 
Matouš to dobře ví. A přitom ví, že mluví pravdu. Neříká totiž: „Co je 
řečeno ústy proroka', ale „Co je řečeno ústy proroků". Celá Bible, od 
Mojžíše po Jana Křtitele, prorokovala o něm, o Synu zplozeném před 
vším stvořením, židy nazývaném „Nazaretský„…“ (Silváno Fausti) 

• nazaretský – „ Výraz „Nazorejský" má tři základní odvozeniny: z 
pojmenování Nazaret, od slova názír, toho, kdo je zasvěcen Bohu (viz 
Sd 13,5.7), a od nécer („výhonek") užitého v souvislosti s Mesiášem 
(viz Iz 11,1) („To jsou asonance, s nimiž si může hrát hebrejský autor. 
Nejen proto, že píše bez samohlásek, ale především díky tomu, co ví 
o Ježíši.“ (Silváno Fausti)). Je pravděpodobné, že se od čtenářů 
očekávalo, že nebudou mít na mysli pouze jeden významový odstín, 
ale všechny tři.“ (Sacra Pagina) 



Bude sa volať Nazaretský 

Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne 
Jozefovi v Egypte a 
povedal mu: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i 
jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo 
striehli na život dieťaťa, 
už pomreli." On vstal, 
vzal dieťa i jeho matku a 
vrátil sa do izraelskej 
krajiny. Ale keď sa 
dopočul, že v Judei 
kraľuje Archelaus 
namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. 
Varovaný vo sne, 
odobral sa do 
Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v 
meste, ktoré sa volá 
Nazaret, aby sa splnilo, 
čo predpovedali proroci: 
"Budú ho volať 
Nazaretský." 

• Nazaret – „Byla to zemědělská osada poblíž Via Maris („přímořské 
cesty"), hlavní obchodní cesty vedoucí do Egypta. Starý zákon se o 
něm nezmiňuje. Zmínka o něm v Jan 1,46 („Copak může něco 
dobrého vzejít z Nazareta?") podtrhuje jeho bezvýznamnost.“ (Sacra 
Pagina) 

• čo predpovedali proroci – „ U žádného proroka tato věta není. 
Matouš to dobře ví. A přitom ví, že mluví pravdu. Neříká totiž: „Co je 
řečeno ústy proroka', ale „Co je řečeno ústy proroků". Celá Bible, od 
Mojžíše po Jana Křtitele, prorokovala o něm, o Synu zplozeném před 
vším stvořením, židy nazývaném „Nazaretský„…“ (Silváno Fausti) 

• nazaretský – „ Výraz „Nazorejský" má tři základní odvozeniny: z 
pojmenování Nazaret, od slova názír, toho, kdo je zasvěcen Bohu (viz 
Sd 13,5.7), a od nécer („výhonek") užitého v souvislosti s Mesiášem 
(viz Iz 11,1) („To jsou asonance, s nimiž si může hrát hebrejský autor. 
Nejen proto, že píše bez samohlásek, ale především díky tomu, co ví 
o Ježíši.“ (Silváno Fausti)). Je pravděpodobné, že se od čtenářů 
očekávalo, že nebudou mít na mysli pouze jeden významový odstín, 
ale všechny tři.“ (Sacra Pagina) 

„Nový zákon používa pri Ježišovom mene dve označenia: Nazoraios a Nazarenos. Prídavné 
meno Nazoraios používajú Matúš, Ján a Skutky apoštolov; Nazarenos sa objavuje u Marka; 
Lukáš používa obidve.“  (Benedikt XVI.) 

Nazorejský: „Prvá odkazuje na prisľúbenie spojené s narodením sudcu Samsona. Anjel, ktorý 
oznamoval Samsonovo narodenie, povedal, že od materského lona bude Bohu zasväteným 
„nazirejcom", a to - ako vyhlasuje jeho matka - „až do dňa svojej smrti“ ... Ježiš nebol 
nazirejcom v klasickom zmysle slova. Napriek tomu o ňom platí charakteristika, ktorá ďaleko 
prekračuje tieto formálne požiadavky, a síce to, že bol úplne zasvätený Bohu, od materského 
lona až do svojej smrti patril celý Bohu.“ (dtto) 

Nécer: „V mene Nazorejský zaznieva slovo necer, ktoré je stredobodom verša Iz 11, 1: „Z pňa 
Jesseho vypučí ratolesť [necer]" Tieto slová proroka by sme mali čítať v súvislosti s mesiášskou 
trilógiou v Iz 7 („Panna porodí"), Iz 9 (svetlo v temnote, „chlapec sa nám narodil") a Iz 11 
(ratolesť z pňa, spočinie na ňom Pánov duch). Keďže Matúš sa výslovne odvoláva na Iz 7 a 9, 
oprávňuje nás to predpokladať, že sa uňho nachádza aj odkaz na Iz 11. Zvláštnosťou tohto 
prisľúbenia je to, že siaha až pred Dávida, k praotcovi Izaimu. Z pňa, ktorý sa zdal už mŕtvy, 
dáva Boh vyrásť novej ratolesti: zakladá nový počiatok, ktorý však v konečnom dôsledku 
zostáva výrazom kontinuity s predošlými dejinami prisľúbenia.“ (dtto) 

„Okrem toho pripomeňme, že Ježiš je ako „Nazorejský" (ho Nazôraíos) (Porov. Jn 19,19) 
označený v nápise pripevnenom na kríži. Tak dosahuje tento titul plnosť svojho významu. To, čo 
bolo spočiatku označením Ježišovho pôvodu, teraz naznačuje aj jeho najhlbšie bytie. On je 
„výhonok"; on je ten, ktorý je úplne zasvätený Bohu, od materského lona až po smrť.“ (dtto)  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu? 

Po ich [mudrcov] odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa 
i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, 
čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes 
zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na 
jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od 
mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, 
nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet." 
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 
"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli 
na život dieťaťa, už pomreli." On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do 
izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho 
otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali 
proroci: "Budú ho volať Nazaretský." 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čo veriť)? 

Po ich [mudrcov] odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa 
i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, 
čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes 
zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na 
jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od 
mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, 
nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet." 
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 
"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli 
na život dieťaťa, už pomreli." On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do 
izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho 
otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali 
proroci: "Budú ho volať Nazaretský." 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam smerovať)? 

Po ich [mudrcov] odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa 
i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, 
čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes 
zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na 
jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od 
mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, 
nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet." 
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 
"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli 
na život dieťaťa, už pomreli." On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do 
izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho 
otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali 
proroci: "Budú ho volať Nazaretský." 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo robiť)? 

Po ich [mudrcov] odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, 
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám 
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa 
i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, 
čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes 
zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na 
jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od 
mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, 
nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet." 
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 
"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli 
na život dieťaťa, už pomreli." On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do 
izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho 
otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď 
ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali 
proroci: "Budú ho volať Nazaretský." 



< Pár otázok na prehĺbenie > 

• Jozef Egyptský a Jozef, manžel Márie – porovnajte! 

• Mojžiš a Ježiš – porovnajte! 

• Izrael a Ježiš – porovnajte! 

• Herodes ako „vnútorný faraón“, „Diabol“ v samom strede nás: Osobne, ako farnosti, 
spoločnosti,… – čím sa prejavuje?  

Nie je v nás „strach z Mesiáša“, ktorý by nás obral o pocit kontroly nad životom a začal 
by náš život (spoločnosť) meniť? Nemáme v sebe túžbu typu „radšej chudák, ale po 
svojom, než kráľ, ale podľa Božích zámerov a predstáv“? 

Ak hej – odkiaľ pramení? Prečo ho máme? Čoho sa bojíme? 

Aké poučenie a závery pre náš život môžeme z toho načerpať? 

 

• A teraz pohľad na Jozefa (konajúceho podľa pokynov Boha!) – ako reaguje na zlo a 
nebezpečenstvo, ktoré okolo neho číha? 

• Je jeho „útek“ naozaj „zbabelým útekom“? Alebo nie?  

• Aký postoj, stratégia Boha je tu viditeľná? 

Aké poučenie a závery pre náš život môžeme z toho načerpať? 



Na prípadné doplnenie 

Exodus 2.0: „„Z Egypta som povolal svojho syna." (Oz 11,1) Ozeáš opisuje dejiny Izraela 
ako milostný príbeh Boha a jeho ľudu. Božia náklonnosť k Izraelu sa tu však nevykresľuje 
obrazmi manželskej lásky, ale lásky rodičovskej: „Preto Izrael dostáva titul ,syn'... a to v 
zmysle adoptívneho synovstva. Najdôležitejším činom otcovskej lásky je vyslobodenie syna z 
Egypta." (Deissler, Dvanásť prorokov, cit. dielo, s. 50.)  

Podľa Matúša tu prorok hovorí o Kristovi: On je pravý Syn. To jeho Otec miluje a povoláva z 
Egypta.  Podľa evanjelistu dejiny Izraela sa začínajú odznova návratom Ježiša z Egypta do 
Svätej zeme. Prvý návrat z krajiny otroctva bol totiž v mnohých ohľadoch fiaskom. U 
Ozeáša bol odpoveďou na otcovo volanie útek volaného: „Čím viac som ich volal, tým viac 
sa vzďaľovali odo mňa." (Oz 11,2) Tento útek pred volaním k oslobodeniu vedie do nového 
otroctva: „Aj tak musí znova do Egypta, Asýr bude jeho kráľom; lebo sa nechceli obrátiť." 
(11,5) Preto je Izrael takpovediac stále v Egypte a opakovane sa doň vracia.  

Svojím útekom do Egypta a návratom do prisľúbenej zeme Ježiš ponúka definitívny 
exodus. On je naozaj Synom a nikdy neutečie pred Otcom. Prichádza domov a privádza 
domov. Stále je na ceste k Bohu a tak privádza z cudziny do vlasti, do toho, čo je skutočné a 
vlastné. Ježiš, pravý Syn, išiel vo veľmi hlbokom zmysle do „cudziny", aby nás všetkých z 
odcudzenia priviedol k domovu.“ (Benedikt XVI.) 



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 štvrtý... 

inky 2016 


