
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

5. časť 

Útek do EgyptaÚtek do EgyptaÚtek do EgyptaÚtek do Egypta    

Po ich 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." 

 (Mat 2:13-23 SSV) 

Poznámky kPoznámky kPoznámky kPoznámky k    textutextutextutextu1111::::    

• Zjavil sa mu vo sne – „Josef, podobně jako jeho jmenovec prodaný svými 
bratřími, je „snílek": v hloubce svého čistého srdce vidí Boha (srov. 5,8). Sen se 
nám zdá ireálný; je však počátkem veškeré skutečnosti. Člověk, aniž to ví, usku-
tečňuje stále své sny. Z jakého srdce ale vycházejí? Z čistého, nebo nečistého? 
Boží sny, třebaže se nám zdají nemožné, se nakonec vždycky vyplní (Žl 126,1; 
Sk 12,9; Lk 24,11.37).“ (SF) 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 



• Vstaň – „Anděl vyslovuje Slovo, které nás skrze Boží sen „probouzí" k životu. 
Josef neodpovídá na Slovo slovy, ale tělem. Odpovědí je on sám, když ho doslova 
uskuteční (viz v. 14; w. 20-21; srov. 1,21-24): dá mu tělo tím, že nabídne svoje 
tělo. To je láska projevená skutky a v pravdě (1 Jan 3,18), bohoslužba Bohu 
příjemná (Řím 12,1).“ (SF) 

• vezmi dieťa i jeho matku – „Maria je na začátku uvedena jako Josefova 
manželka (1,18). Potom se mluví o „dítěti a jeho matce" (w. 11.13.14.20.21), 
přičemž dítě se vždy uvádí jako první. Marie, Izrael a Církev nejsou uprostřed: 
přivádějí ke středu, kterým je Ježíš! Ale jak on, tak matka jsou svěřeni do 
Josefových rukou, prototypu všech věřících.“ (SF) 

• Do Egypta – Útek do Egypta vytvára zaujímavú paralelu medzi Ježišom 
a Mojžišom, ktorú Matúš vedome využíva: 

o „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.“  

o „Není těžké poznat, co chtěli vyjádřit ti, kteří vyprávěli příběh z Ježíšova 
dětství tak výrazně podobně jako příběh Mojžíšův, neboť podle tohoto 
líčení nereagovali mocní židovského národa na narození Mesiáše jinak 
než egyptský faraón na zvěst o příchodu doby, kdy Bůh osvobodí svůj 
národ. Vyjádřeno jinak: byl to strach z toho, že by Bůh mohl v nejbližší 
době skutečně osvobodit svůj národ skrze Mesiáše, „knížete a pastýře 
národa" (v. 6), což učinilo z vůdců židovského národa od počátku (aktivní 
a pasivní) nepřátele.“ (MSK) 

o „První kapitoly knihy Exodus vyprávějí o Mojžíšově narození a mládí. Pro 
výklad Matoušových „příběhů z dětství" jsou nejdůležitější následující 
body: 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.“  

• Herodes bude hľadať dieťa – „Tato slova upomínají na faraónovo rozhodnutí 
zabít Mojžíše (viz Ex 2,15). Tento popis odpovídá Herodově krutosti, s níž bránil 
své královské výsady; viz R. T. France, NovT2\ (1979), str. 98-120. Sloveso 
„zahubit" (apollyein) se opět objeví v pašijovém vyprávění (viz Mt 27,20).“  

o „Zatímco Matouš ukazoval svým čtenářům zpátky na Mojžíše, ukazoval 
také dopředu na Ježíšovo utrpení a smrt. Výše uvedené poznámky ukazují, 
jak jsou narážky na pašijové vyprávění rozptýleny po celé 2. kapitole (viz 
Mt 2,2.3.4.16.20). Od počátku byl Ježíš spojen s utrpením a smrtí. 
Zatímco pro mnohé je příběh o „svatých neviňátkách" rušivým prvkem 
vánočního příběhu, pro Matouše byl nedílnou součástí Ježíšova dětství.“  

o „Herodes je obraz faraóna uvnitř Izraele, Církve a každého z nás. Jako je 
v našem „pohanství" přítomné hledání mudrců, toužících se Pánu poklonit, 
tak je tam také hledání Herodovo, který zabije děti jako faraón. Ježíš, 
zázračně zachráněný jako Mojžíš, přichází do Egypta, aby uskutečnil nový 
exodus.“ (SF) 

• Z Egypta som povolal svojho syna – „Citát pochází z Oz 11,12. 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 skôr návrat Ježiša s rodičmi 
naspäť, do Nazareta. 

o „Poté, co byl přijat Josefem a mudrci (2,1-12) a odmítnut moudrými a 
mocnými, prožívá znovu dějiny svého lidu: skrze Egypt a vyhnanství - se 
zavražděním nevinných dětí, jež anticipuje jeho smrt - se vrací do zaslíbené 
země. Tak doslova naplňuje to, co „je psáno". V tomto úryvku se Ježíšův 
příběh představuje jako putování. Je to putování Syna, který se setkává se 
ztracenými bratry tím, že prochází jejich cestou.“ (SF) – „stal sa nám 
podobným vo všetkom, okrem hriechu…“ 

o „Vyjití z Egypta je nahlíženo jako narození Syna z temného lůna otroctví. 
Ozeáš, který je tu citován, mluví o novém exodu z ještě tvrdšího Egypta: o 

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



návratu z Babylonie. Ten bude znamenat začátek nového jara ve vztahu 
Boha a jeho lidu, který rozkvete na poušti (Oz 2,16): cizoložná manželka se 
vrací k lásce svého mládí.“ (SF) 

• Keď Herodes zbadal, že ho mudrci 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)3.“ 

• všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol – „Všechny chlapce: Protože se k 
jeho sluchu donesly řeči o židovském králi, měl Herodes strach pouze z chlapců 
jakožto možných soupeřů. Citát z Jer 31,154 používá inkluzivnější výraz tekna 
(„d ěti"). 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 (viz 
Ex 1,15-22). Protože Herodes zemřel r. 4. př. Kr. a hvězda se objevila asi dva 
roky předtím, klade se obvykle datum Ježíšova narození do r. 7 či 6 př. Kr. (viz 
1,5; 3,23). Lze předpokládat, že Herodes podnikl veškerá možná opatření, aby 
zničil svého údajného protivníka“ 

• Tí, čo striehli na život dieťaťa, 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).“ 

• Archelaos – „Po Herodově smrti v r. 4 př. Kr. bylo jeho království rozděleno 
mezi jeho tři syny: Archelaa, Heroda Antipu a Filipa. Archelaovi byla svěřena 
vláda nad Judskem, Samařském a Idumeou. Jeho vláda jako etnarchy se 
vyznačovala krutostí a politickým chaosem. Pak zakročili Římané (r. 6 po Kr.) a 
začali ustanovovat vlastní místodržitele (nejslavnějším z nich byl Pontius Pilát).“ 

o „Když přišel do „země", zůstává otevřený pro Boží sen. Je prostý jako 
holubice, ale opatrný jako had (10,16).“ (SF) 

• 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.“ 

                                           
3 „29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a 
posmievali sa mu (Mat 27:29 SSV)“ – „Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa (Mat 27:31 SSV)“ – „Podobne sa mu 
posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími (Mat 27:41 SSV)“ 
4 „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)“ – „Možná, že Matouš vnímal Jeremiáše jako vzor pro Ježíše, zvláště v 
pašijovém vyprávění“ (SP) 



• 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.“ 

• Budú ho volať Nazaretský – „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", který pochází z Nazareta; to je ten, o kterém mluví všechno (Srov. 
Kol 1,15-17) a který říká všechno s konečnou platností (Jan 1,18). Ježíš je v 
těchto dvou kapitolách představen jako Kristus, Davidův potomek, Syn zplozený 
Bohem mocí Ducha Svatého, Bůh s námi, ten, který spasí lid od hříchů, který 
znovu prochází lidskými dějinami, aby je vyvedl z temnot otroctví (Egypt) a ze 
smrti (vyhnanství) skrze skutečnost, že je syn, chlapec/služebník.“ (SF) 

o „Tento domnělý citát není přímou citací ani upraveným zněním nějakého 
známého starozákonního textu. 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.“ SF). Je pravděpodobné, že se od čtenářů očekávalo, že nebudou 
mít na mysli pouze jeden významový odstín, ale všechny tři. Poslední dvě 
odvozeniny blíže určují toto vyjádření jako biblický citát, zatímco první je 
spojuje s místem, kde Ježíš žil.“ 

o „V tomto úryvku se Ježíšův příběh představuje jako putování. Je to 
putování Syna, který se setkává se ztracenými bratry tím, že prochází jejich 
cestou. Vyprávění je rozděleno do tří obrazů: sejití/vyjití z Egypta (w. 13-
15), šoa nevinných dětí (w 16-18) a návrat do země (w. 19-23). Každý 
obraz končí biblickým citátem, který interpretuje fakt ve světle Slova: 
dějiny Izraele jsou proroctvím o Ježíši.  

� Sestupuje a vychází z Egypta, on je Syn, který uskutečňuje nový 
definitivní exodus (Oz 11,1).  

� Šoa nevinných dětí, předehra zabití Spravedlivého, je nahlíženo jako 
nejhorší zlo exilu (Jer 31,15).  

� Egypt a exil jsou dvojí zkušeností otroctví: příčinou jednoho je hřích 
cizích lidí, druhé zapříčinil vlastní hřích Izraele: z obojího přináší 
vysvobození „Nazaretský", který je oním zaslíbeným „tedy" (1,17). Z 
Nazareta v pohanské Galileji přijde světlo pro každého člověka, kte-
rý přebývá v temnotách a ve stínu smrti (4,15n). 



o Tento úryvek představuje souhrnně drama Izraele a všech lidí. Na jedné 
straně je tu král, na druhé straně dítě: dobrý člověk je pronásledován 
zlovolníkem, dobro ztrácí, zlo je stále silnější. Ale na konci nevinný vítězí 
právě svou krví. Dějiny vítězství mocných a masakru nevinných se 
proměňují v dějiny milovaného Syna, zachraňujícího bratry, kteří ho 
prodali (srov. Gn 50,20). Nakonec intriky zla, aniž si to uvědomují, 
vykonají to, co předem stanovila jeho ruka a jeho vůle (Sk 4,28; Zj 17,17). 
Bůh je Bohem dějin: přestože respektuje naši svobodu, božsky přivede ke 
cti také tu svou!“ (SF) 

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

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

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

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

NA ROZŠÍRENIE: 

o  Jozef Egyptský a Jozef, manžel Márie – porovnajte! 
o  Mojžiš a Ježiš – porovnajte! 
o  Izrael a Ježiš – porovnajte! 
o  Herodes ako „interný 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? 

o  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? 



ZÁVER: 

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

• APLIKÁCIA 5 – ako sme na to my, ak sa porovnáme s týmto posolstvom? 
Skúsme byť veľmi konkrétni a osobní! 

• ASIMILÁCIA  – aký záver do budúcnosti z toho môžeme pre seba vyvodiť? 
• PREDSAVZATIE  – čo teda v praxi urobíme? Ako to urobíme? 

o  Ako jednotlivci? 
o  Ako spoločenstvo? 
o  Ako farnosť 

Na doplnenieNa doplnenieNa doplnenieNa doplnenie    

JEŽIŠ V CHRÁME 

„Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. Jeho rodičia 
chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež 
išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali 
domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je 
v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. 
Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. 
Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad 
jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: 
"Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im 
odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho 
Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta 
a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa 
vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. 

(Luk 2:40-52 SSV)“ 

• Ako tento text doplňuje Matúšov text? Čo nám môže pridať? 

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

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

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


