
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

2. časť 

Ako budeme na týchto stretnutiach Ako budeme na týchto stretnutiach Ako budeme na týchto stretnutiach Ako budeme na týchto stretnutiach 
„fungovať“…?„fungovať“…?„fungovať“…?„fungovať“…?    

Evanjeliá boli napísané preto, aby sme sa v nich učili Ježišovmu mysleniu, životu 
a konaniu. Preto aj my budeme k evanjeliu pristupovať týmto spôsobom. 

Porozumenie Božiemu Porozumenie Božiemu Porozumenie Božiemu Porozumenie Božiemu slovu:slovu:slovu:slovu:    

KKC 109 Vo Svätom písme Boh hovorí človeku ľudským spôsobom. Pre správny výklad 
Písma treba teda dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať a čo nám 
chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť. 

KKC 110 Aby sa zistil úmysel svätopiscov, treba vziať do úvahy podmienky ich doby a 
kultúry, „literárne druhy“, ktoré sa v tom čase používali, ako aj spôsob myslenia, 
vyjadrovania a rozprávania, ktorý bol bežný v tom čase. „Lebo pravda sa vždy ináč podáva a 
vyjadruje v textoch, ktoré sú rôznym spôsobom historické alebo prorocké, alebo poetické, alebo 
[sú napísané] v iných druhoch vyjadrovania.“ 

Posolstvo Božieho slovaPosolstvo Božieho slovaPosolstvo Božieho slovaPosolstvo Božieho slova    

KKC 115 Podľa dávnej tradície možno rozlišovať dvojaký zmysel Písma: zmysel slovný a zmysel 
duchovný; druhý z nich sa delí ďalej na alegorický, morálny a anagogický. Hlboká zhoda všetkých 
štyroch zmyslov zaručuje živému čítaniu Písma v Cirkvi celé jeho bohatstvo: 

KKC 116 Slovný zmysel. Je to zmysel, ktorý dávajú slová Písma a ktorý odkrýva exegéza podľa zásad 
správneho výkladu. „Všetky zmysly [Svätého písma] sa zakladajú na jednom, totiž na slovnom.“ 

KKC 117 Duchovný zmysel. Vďaka jednote Božieho plánu znakom môže byť nielen text Svätého 
písma, ale aj skutočnosti a udalosti, o ktorých text hovorí. 

l. Alegorický zmysel. Udalosti môžeme pochopiť hlbšie, keď spoznáme ich význam v Kristovi. 
Tak napríklad prechod cez Červené more je znakom Kristovho víťazstva a tým aj krstu. 



2. Morálny zmysel. Udalosti, o ktorých sa hovorí v Písme, nás majú viesť k tomu, aby sme 
správne konali. Boli napísané „ako napomenutie pre nás“ (1 Kor 10, 11). 
3. Anagogický zmysel. Skutočnosti a udalosti možno takisto vidieť v ich večnom význame, lebo 
nás vedú (po grécky anagoge) smerom do našej vlasti. Takto je Cirkev na zemi znakom 
nebeského Jeruzalema. 

KKC 118 Stredoveké dvojveršie zhŕňa význam týchto štyroch zmyslov Písma takto: 
„Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia.“ 
(„Slovo [slovný zmysel] učí, čo sa stalo, alegória, čo máš veriť, morálny [zmysel], čo máš 
robiť, anagógia, kam máš smerovať.“) 

VVVV    praxi teda budeme robiť nasledovné:praxi teda budeme robiť nasledovné:praxi teda budeme robiť nasledovné:praxi teda budeme robiť nasledovné:    

NAJPRV VÝKLAD,… 

• SLOVNÝ – čo sa stalo – aby sme mu porozumeli, budeme si robiť výklady ku 
každému textu, ktorý budeme rozoberať. 

… POTOM SA NECHÁME SLOVOM OSLOVIŤ. 

• ALEGORICKÝ  (= OBRAZNÝ, SYMBOLICKÝ) – čo odhaľuje o Bohu, 
o svete, o nás? 

• MORÁLNY  – K akému konaniu nás pozýva? 
• ANAGOGICKÝ  – Čo o konečnom cieli nášho putovania odhaľuje? Ako 

osvetľuje víziu večnej slávy, do ktorej nás Boh pozýva? Čo z toho v ňom 
môžeme kontemplovať? 

CIEĽ: 

KKC 108 Kresťanská viera nie je však „náboženstvom knihy“. Kresťanstvo je náboženstvom 
Božieho „Slova“, ktoré „nie je napísané a nemé slovo, ale Slovo vtelené a živé“. Aby slová 
Písma nezostali akoby mŕtvou literou, je potrebné, aby nám Ježiš Kristus, večné Slovo živého 
Boha, skrze Ducha Svätého otvoril myseľ, žeby sme porozumeli Písmu. 

Písomné zaznamenanie zbavuje slovo života a plameňa, ktorým horí podľa slov 
proroka Jeremiáša: „I myslel som: Nespomeniem si naň a nebudem viac hovoriť v jeho 
mene, ale v srdci mi bol sťa horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach; namáhal som sa, 
aby som to vydržal, no nevládal som.“ (Jer 20,9). Predsa si ale aj toto napísané slovo 
zachováva svoju „Božiu energiu“ (Gregor Palmas, byzantský teológ 13. st.).  



Otcovia preto chápu slová Písma ako „závoj“ , „oblak, ktorý zatieňuje Slnko“. 

CIEĽOM  je preniknutie cez „vyprahnutú púšť slova“ až k živému Slovu, ktorým je 
Kristus. Prebudiť v slove túto ukrytú vnútornú energiu, preniknúť cez oblak až k Slnku, 
ktoré je za ním ukryté. 

V tomto smere sa Písmo sväté podobá trochu návodu: Návod v sebe obsahuje slová, ktoré 
dohromady vytvárajú vec, ktorú text opisuje: napríklad recept na koláč. Vytvárajú jeho detailný 
obraz, ale nevytvárajú samotný koláč. Cieľom čítania receptu potom nie je pochopenie podstaty 
a zloženia koláča, ale jeho „prenesenie“ do reality, uskutočnenie, prepracovanie sa skrze slová 
k skutočnosti, ktorou je čerstvo upečený a rozvoniavajúci koláč. Podobne cieľom rozjímania 
nad Písmom je nielen počúvať slová, ale s ich pomocou preniknúť až k samotnému 
Nestvorenému Slovu, ktorým je Živý Boh Ježiš Kristus. 

Písmo je teda akoby sviatosť: skrze slovo sa Slovo stáva „počuteľným“. Skrze slovo je 
možné stretnúť Slovo a vstúpiť s Ním do jednoty. 

KNIHA DEJÍN JEŽIŠA KRISTAKNIHA DEJÍN JEŽIŠA KRISTAKNIHA DEJÍN JEŽIŠA KRISTAKNIHA DEJÍN JEŽIŠA KRISTA    

Jazyková anaJazyková anaJazyková anaJazyková analýza (lýza (lýza (lýza (Harrington, Harrington, Harrington, Harrington, Sacra Pagina Sacra Pagina Sacra Pagina Sacra Pagina ––––    
Evangelium podle Matouše)Evangelium podle Matouše)Evangelium podle Matouše)Evangelium podle Matouše)    

• syn Abraháma, syn Dávida – Dve kľúčové mená rodokmeňa: 
o  Syn Abraháma – a teda dedič prisľúbenia, ten, v ktorom budú požehnané 

„všetky kmene zeme“ – Židia, aj pohania; 
o  Syn Dávida – a teda právom Mesiáš 

• „mal syna“  – Řecký výraz egennésen má konotaci aktivního jednání, což možná 
lépe vystihuje dnes již archaický překlad „zplodil". 

• Júdu a jeho bratov – „Narážka na dvanáct izraelských kmenů spojuje Ježíše s 
„celým Izraelem", aniž by se tím narušilo lineární schéma rodokmenu.“ 

• syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus – 
„Některé řecké rukopisy cesarejské skupiny a starolatinská textová svědectví 
čtou: „(...) Josef, jemuž zasnoubená panna Marie porodila Ježíše, zvaného 
Mesiáš." Toto čtení vzniklo proto, aby uvedlo rodokmen do souladu s Mt 1,18, a 
zabránilo tomu, aby byl Josef považován za Ježíšova tělesného otce. Sinajský 
syrský rukopis dosvědčuje třetí čtení: „(...) Josefa; Josef, jemuž byla panna Marie 
zasnoubena, zplodil Ježíše, zvaného Mesiáš." Toto čtení, které zdůrazňuje 



Mariino panenství a činí narážku na Mt 1,18, se přidržuje standardního 
genealogického schématu.“ 

< ČO NÁS V TEXTE OSLOVILO? ČO SME V ŇOM OBJAVILI MY? > 

• Podeľme sa navzájom s tým, čo sme našli, spoznali, pochopili, čo nás zaujalo! 
• A teraz sa pozrime, čo tam objavili iní… ☺ 

Malý štutgartský komentárMalý štutgartský komentárMalý štutgartský komentárMalý štutgartský komentár    

ODOVZDAŤ ABSTRAKTNÚ PRAVDU: 

„Matoušovo evangelium není jediné, které obsahuje Ježíšův „rodokmen". Také v 
Lukášově evangeliu (3,23-38) se setkáváme s takovým rodokmenem Ježíšovým - 
samozřejmě ne hned na počátku evangelia a také ne ve stejné struktuře. Krátké srovnání 
těchto dvou genealogií nám pomůže vystihnout přesněji, co chtěl Matouš vyjádřit 
Ježíšovým rodokmenem. … evangelistu Matouše vedl určitý teologický zaměř, když 
začíná své evangelium Ježíšovým rodokmenem … chtěl pomocí Ježíšova rodokmene 
„znázornit abstraktní pravdu"“ 

SYMETRIA 14-TICH 

„Nejprve padne do oka symetricke rozdělení dějin Izraele od Abrahama po Ježíše, na 
které Matouš významně upozorňuje „Všech pokolení od Abrahama po Davida bylo tedy 
čtrnáct od Davida po babylonské zajeti čtrnáct a od babylonského zajeti až po Krista 
čtrnáct (Mt 1,17) Takové rozděleni izraelských dějin nalézáme jen u Matouše - a jen na 
tomto místě na konci Ježíšova rodokmene Tato skutečnost je proto tak nápadná, protože 
i evangelistovi bylo z historických knih Izraele známo, že epochy, které tak symetricky 
shrnul, byly ve skutečnosti velmi různé … Čtenář Ježíšova rodokmene by si měl 
uvědomit, že Abrahamem počínající dějiny Izraele se svými velmi různými světlými i 
temnými obdobími, se svými vrcholy a hloubkami nebyly neuspořádaným, 
bezplánovitým průběhem náhod, nýbrž byly plánovaně vedenými dějinami, na jejichž 
konci stojí Ježíš jako Mesiáš On je zřejmě cílem dějin Davidova domu Primární význam 
má tedy v číselné symetrii vyjádřená myšlenka plánovaného průběhu dějin, nikoli 
konkrétní počet rodů ve třech epochách.“1 

                                           
1 Kvôli tomu Matúš upravil rodokmene (vynechaním niektorých mien) tak, aby toto vyniklo. 



Číslo 14 se nabízí z různých důvodů  
a) od Abrahama po Davida se již ve Starém zákoně počítá 14 pokolení (srov 1 Pa 1,34+ 2,1-
15)  
b) 14 je zdvojením „posvátného ' čísla 7  
c) hebrejská písmena slova David, která jsou zároveň číselnými znaky, dávají součet 14 (dvd 
=4+6+4)2 

ŠTYRI ŽENY 

„Matouš jmenuje ještě kromě mužů také čtyři ženy Tamar, Rachab, Rut a „ženu 
Uriášovu" (1,3 5 6) … pro rané židovství byly tyto čtyři ženy pohankami3 … Tím, že se 
Matouš v Ježíšově rodokmenu zmiňuje právě o těchto čtyřech ženách, obrací pohled 
svých čtenářů hned na počátku na další důležité hledisko, kterého je třeba si 
povšimnout, chceme-li porozumět, proč se měli židé a pohané připojit k těm, kteří se 
vázali na osobu Ježíše z Nazareta, aby tak vytvořili jeho církev. Dějiny Izraele sbíhající 
se u Ježíše byly vždy otevřeny také pro pohany. Bylo by tedy příliš málo spatřovat v 
Ježíšovi jen Mesiáše, konečného krále Izraele z Davidova domu. On je také potomkem 
toho Abrahama, kterému Bůh zaslíbil „V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi 
země."  (Gn 12,3)“ 

„Úsilí najít rys, ať už na rovině biblického textu či židovské tradice, který by měly tyto 
starozákonní ženy společný, není bezezbytku úspěšné.  

Rachab a Rút byly pohanky a rovněž i „ta, která byla Uriášovou manželkou", mohla být 
pohanského původu. Toto však nemusel být případ Tamary.  

Je možno obvinit Tamaru, Rachabu a Batšebu z nesprávného sexuálního chování, ale už to 
není tak jednoznačné, pokud jde o Rút.  

Zdá se, že bude nejlépe myšlenku, kterou zařazení těchto čtyř žen vyjadřuje, ponechat na 
rovině „nevhodnosti" či „odchýlení se od obvyklého chování". Každá z nich svým 
charakteristickým způsobem připravuje a tvoří předobraz neobvyklého Ježíšova narození, 
které bude popsáno v Mt 1,18-25. V kontextu formálního schématu použitého v rodokmenu („A 
byl otec B") a trojdílné řady čtrnácti generací připravují tyto čtyři ženy čtenáře na 
neočekávané události. Na začátku evangelia slouží jako součást tématu, které prostupuje celý 
text: napětí mezi tradicí a něčím novým.“ (Harrington) 

                                           
2 Stejně tak není pravděpodobné, že by číslo čtrnáct bylo odvozeno ze součtu číselných hodnot souhlásek, které tvoří 
Davidovo jméno (dálet = 4, wáw = 6, dálet = 4). Byť se s gematrií (symbolickou hodnotou čísel) lze setkat v knize Zjevení 
(viz 13,18), je lépe spojovat číslo čtrnáct v Mt 1,17 s jeho funkcí jako násobku sedmi. (Harrington) 
3 Rachab je s největší pravděpodobností jerišská prostitutka, o níž se zmiňuje Joz 2. Příběh o tom, jak se Moabka Rút stala 
součástí lidu Izraele, líčí stejnojmenná starozákonní kniha.“ (Harrington). Podobne bola pohankou zrejme aj „Uriášova 
žena“ (čiže Betsabe).  



Rovnako by sme v nich mohli vidieť poukázanie na fakt, že Ježiš patrí nielen „dobrým“, ale aj 
„hriešnikom“, ľuďom všetkých stavov, mužom i ženám, je so všetkými spojený a všetkým 
prináša dar spásy a Večného života. 

ŽIADNY „NEKONEČNÝ PRÍBEH“ 

„Nadpis v prvním verši, který umístil před rodovým výčtem od Abrahama po Ježíše 
Krista (verše 2-16) a který nacházíme běžně přeložený jako „rodokmen Ježíše Krista, 
syna Davidova, syna Abrahamova". Tento překlad řeckých slov biblos geneseos Jesou 
Christou4 ovšem stěží vyjadřuje, co chtěl Matouš prvními slovy svého evangelia vyjádřit 
Vypůjčil si je totiž ze svého Písma sv. - našeho Starého zákona - a tam znamenají 
„Písmo vzniku ", tj. „Dějiny vzniku " Tak stojí např. v řeckém překladu Geneze jako 
nadpis k příběhu o ráji: „To je příběh o vzniku nebe a země "  (Gn 2,4 LXX) … Jestliže 
tedy dá Matouš genealogii od Abrahama po Ježíše Krista (verše 2-16) nadpis „Písmo 
vzniku Ježíše Krista ", tj „Příběh vzniku Ježíše Krista" (verš 1), už tím upozorňuje, že 
mu v následujícím jde o to, „jak došlo k Ježíši Kristu". Má před očima dějinné 
události. … Dějiny, které začaly tím, že Bůh slíbil Abrahamovi „Požehnám těm, kdo 
žehnají tobě" (Gn 12,3), dosáhly nyní svého (předběžného) cíle … Nebudeme rozumět 
celému Matoušovu evangeliu, jestliže přehlédneme tento evangelistův výchozí bod Proč 
se u teto výpovědi nejedná o „nadsázku" (dokonce protižidovskou"), zdůvodňuje Matouš 
následujícím vyprávěním „o původu (nikoliv narození) Ježíše Krista" (v 18 - Matouš 
zde používá stejné slovo jako v prvním verši [genesis], které znamená „vznik, původ, 
počátek, bytí, stávání se", ale nikdy ne „narozeni")“ 

• Celý rodokmeň – čiže dejiny PÔVODU Ježiša Krista, takpovediac až „vzniku“ a 
„zrodu“ Jeho príchodu na svet – nakoniec vrcholia vo vyznaní: ON JE 
MESIÁŠ!  Vyvrcholenie nádejí, túžob, ale aj Božieho konania v celej 
starozákonnej epoche! Stáročia očakávaný – a konečne je TU: ON, JEŽIŠ 
z NAZARETA, syn Dávida, syn Abraháma, dedič prisľúbení! 

o  Súčasne tu zaznieva téma, ktorú Ježiš vyjadril v Jánovom evanjeliu: 
„Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som. (Joh 8:58 SSV)“ 
– a celé tieto dejiny už sú dejinami Ježiša Krista, Jeho konania, ktoré 
vrcholí Jeho narodením a udalosťami Jeho pozemského života. 

                                           
4 ,Biblos geneseós by se dalo chápat také jako 'kniha dějin (Ježíše Krista)' a byl by to nadpis celého evangelia, v jehož 
závěru je výhled 'až do konce světa' (L. Tichý, Úvod do Nového zákona) 



Silvano FaustiSilvano FaustiSilvano FaustiSilvano Fausti5555    

„Tento první úryvek je v podstatě seznam jmen, která jsou rozdělena do tří období a 
směřují od Abraháma k Ježíšovi:  

• „t ělo" Syna Božího prochází skrze ty, kdo žili před ním.  
• S každým z nich je dvakrát spojeno sloveso „plodit", jednou coby se synem, 

podruhé jako s otcem. Toto pevné schéma se přerušuje u Josefa, aby nás otevřelo 
k žasnutí nad tím, co se stane skrze Marii (v. 16).  

• O prvním patriarchovi Abrahámovi se neříká, že byl zplozen, a o posledním, 
Ježíši, se neříká, ani kdo ho zplodil, ani koho zplodil on. Naráží se tu na 
počáteční tajemství Otce a na konečné tajemství Syna.  

• Zvlášť je zdůrazněno Babylonské vyhnanství (w. 12.17a. 17b), stejně jako 
zmínka o „bratřích"  (w. 2.11): Ježíš přišel proto, aby znovu vybudoval 
vyhnanstvím rozbité a rozptýlené bratrství!“ 

LINEÁRNE DEJINY 

„Na začátku jsou jmenováni David a Abrahám, kterým se dostalo zaslíbení: všechno 
plození je ve znamení zvláštního Božího požehnání. Dějiny přestávají být věčným 
vracením se k témuž, hadem kousajícím se do svého ocasu, Chronosem požírajícím své 
děti. Namísto tragické vlády osudu se stávají svobodným dialogem mezi člověkem a 
Bohem, který má svůj počátek, průběh a cíl. Slovo sdílené mezi dvěma osobami plodí 
novost, která dává stvoření smysl: vzájemné darování se mezi Bohem a tvorem. Lidský 
příběh se stává dějinami spásy, uskutečněním Boha v člověku a člověka v Bohu, 
dramatem, kde ti dva jsou protagonisty a zbytek tvoří zainteresovanou scénu, která 
pomáhá k rozhodování o vlastním údělu.“6 

JEŽIŠ, NAZÝVANÝ KRISTUS 

„Ježíš. To znamená „Bůh-spasí". Spasí lid z jeho hříchů (v. 21). Toto jméno označuje 
totožnost osoby v jejím „povolání" a „poslání": říká, jak je povolána druhými a jak je s 
nimi v součinnosti.“ 

„Kristus. To v řečtině znamená „pomazaný", jako „Mesiáš" v hebrejštině: je to král, 
který býval zasvěcen skrze pomazání.  

                                           
5 Silvano Fausti, Nad evangeliem podle Matouše 
6 „To, že Ježíš Kristus přišel ve „správný" čas, je naznačeno trojdílným členěním čtrnácti pokolení: od Abraháma po 
Davida, od Davida po babylónské vyhnanství la od babylónského vyhnanství po Ježíše Krista.“ (Harrington) 



• Když chtěl Izrael ustanovit krále, aby byl jako všechny ostatní národy, Bohu se 
to nelíbilo (1 Sam 8,6-22). Proroci monarchii ustavičně kritizovali (Sd 9,7-15!): 
připomínali, že jediným králem je Bůh a že na zemi neexistuje žádný bůh nebo 
král, který by ho představoval. Není třeba si vytvářet žádné zobrazení boha ani 
člověka, protože jediným obrazem Boha je svobodný člověk, jeho syn, který 
poslouchá jeho Slovo. Téměř o každém králi se v Bibli praví: „Jednal hůř než 
jeho otcové".  

• Souběžně s antimonarchistickou kritikou je tu očekávání krále zaslíbeného 
Bohem, Mesiáše, který vysvobodí lid ze všeho otroctví a útisku (2 Sam 7,1-17).“ 

SYN DÁVIDA A ABRAHÁMA 

„Syn Davidův. Kristus je očekávaný jako syn Davidův. Ale Izrael svého Mesiáše ze sebe 
nevydává ani ho nevlastní: pochází z něj, ale je pro něj také darem (srov. 2 Sam 7,11).“ 
– tu je zdôraznená aj Jeho príslušnosť k Izraelu, z ktorého vychádza. 

„Syn Abrahámův. Jako syn Abrahámův je Kristus také neočekávaným darem pro 
všechny národy. Abrahám, pohan a první příjemce zaslíbení, je ten, v němž dojdou 
požehnání všichni Adamovi synové (Gn 12,3). Abrahám je protějšek Adama: jeden 
svou neposlušností uvedl lidstvo ze zahrady do pouště, do potopy; druhý svou 
poslušností přijal zaslíbení země a potomstva. Následující rodokmen je osvětlen dvojím 
zaslíbením Davidovi a Abrahámovi, nepokojným očekáváním jednoho naplnění.“7 

BABYLONSKÉ VYHNANSTVO 

„Druhá řada čtrnácti pokolení - samí králové, kteří jsou převážně nevěrní smlouvě - 
končí vyhlazením ze „země" . Jsou to dějiny mocných a svévolníků, kteří k prorockým 
obžalobám zůstali hluší. Proto přichází vyhnanství, rozptýlení synů, kteří nežili v 
bratrství.“ 

3×14 

„Autor člení dějiny do třech řad, každou po čtrnácti pokoleních. Z rabínských paralel 
můžeme usoudit, že izraelské dějiny se přirovnávají k historii měsíce, nebeskému 

                                           
7 „Rozdíly mezi Matoušovým a Lukášovým rodokmenem nám také pomáhají osvětlit záměr Mt 1,1-17. Nejzjevnějším 
rozdílem je výchozí bod: Lukáš postupuje pozpátku od Ježíše přes Davida a Abraháma k Adamovi (který je nazván „Syn 
Boží"). Počínaje od Adama je shodný s Lukášovým důrazem na univerzální charakter Ježíšovy spásy. Matouš začíná od 
Abraháma a postupuje přes Davida a vyhnanství až k Ježíšovi. Tento postup je v souladu s Matoušovým důrazem na 
Ježíšovo židovství.“ (Harrington) 



svědku vlastní nevěrnosti, která ho vždycky přivede k zániku, a věrnosti Boží, slunci, 
které ho vždycky znovu oživí (srov. Žl 89,38), ve dvou fázích po čtrnácti dnech.  

• Tento lid, zrozený z Abrahámovy víry, roste jako měsíc ke své plné záři v 
Davidovi (první fáze)  

• a potom ubývá až k zaniknutí v exilu (druhá fáze)  
• a znovu dojde ke své konečné plnosti v Kristu (třetí fáze), která je cílem - je oním 

od Boha předvídaným a zaslíbeným „tedy".  

Kromě toho tři krát čtrnáct se rovná šest krát sedmi.  

• Sedm je číslo Boží, dokonalost,  
• zatímco šestka je číslo člověka, který je nedokonalý a povolaný k tomu, aby našel 

svůj odpočinek v sedmičce.  
• Lidské dějiny jsou jen šestkrát sedm, jejich dokonalost je nedostatečná a 

nezdařená. Stávají se ale násobkem sedmkrát sedm, násobkem dosažené 
dokonalosti, v Ježíši, Synu, který dává počátek novému pokolení bratří.  

Číslo znamená racionalitu, řád. Dějiny nejsou ponechány náhodě: mají svoje členění a 
svůj účel, který je třeba zcela pochopit.“ 

CHÝBAJÚCE POKOLENIA 

„Pokud si dobře všímáme, tak abychom dosáhli počtu uvedeného Matoušem, chybí nám 
dvě pokolení, jedno na začátku a jedno na konci. Úplné je jenom ztracené pokolení, to 
ve vyhnanství! To určitě není chyba v počtech.  

Rodokmen, který je nutně neuzavřený, poukazuje na dvě jména, která v něm chybí:  

• jméno Boží  
• a jméno každého z nás.  

Bůh je skrze víru Otcem Abrahámovým a každý z nás se přijetím Ježíše stává synem 
Božím (Jan 1,12). Kořenem lidského plození je Otec a jeho plodem je Syn. Dějiny jsou 
hymnus na život, který se předává z otce na syna a který od Otce přijímá své otcovství 
a od Syna své synovství v jediném životě, který je jejich vzájemná láska, Duch Svatý. 
Lidské dobrodružství v kosmickém rámci znamená realizovat se z otcovství Boha, který 
je všechno ve všech (1 Kor 15,28), Synovo tělo, plnost toho, který se úplně realizuje ve 
všech věcech (Ef 1,23).“ 



< ČO NÁM TEDA PÍSMO DNES HOVORÍ? > 

• Aký je LITERÁRNY  zmysel textu? 
• OBRAZNÝ (ALEGORICKÝ ) – čo hovorí o Bohu, o človeku, o svete, 

o živote,…? 
• MORÁLNY  – k čomu nás pozýva? Aké konanie nám kladie pred oči? 
• ANAGOGICKÝ  – Čo odhaľuje z Božích definitívnych zámerov? Z „budúceho 

veku“, ku ktorému smerujeme? 

Stíšime sa teraz v osobnej modlitbe… HĽADAJME v nej to, čím BOH OSLOVUJE 
NÁS OSOBNE! 

• Podeľme sa s tým, v čom nás Boh cez tento text oslovil! 
• Vedeli by sme nejako sformulovať aj nejaké „spoločné“ ZÁVEREČNÉ 

posolstvo textu? 

A zakončíme modlitbou a požehnaním! 

 


