
diel druhý... 



Kniha pôvodu Ježiša Krista (Mt 1,18-25) 

„18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu 
bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.  19 Jozef, jej 
manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.  20 Ako o tom uvažoval, 
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého.  21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; 
lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."  22 To všetko sa stalo, aby 
sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:  23 "Hľa, panna počne 
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade 
znamená: Boh s nami.  24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu 
prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.  25 Ale nepoznal ju, 
kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“  



Jozef a Mária 

S narodením Ježiša 
Krista to bolo takto: 
Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, 
ako by boli začali 
spolu bývať, 
ukázalo sa, že 
počala z Ducha 
Svätého. 

• S narodením – Je tu užito stejné řecké slovo pro narození 
(genesis) jako v 1,1 (Biblos geneseós - „Zpráva o narození"), což 
spojuje tyto dvě části k sobě. Většina rukopisů čte „Narození Ježíše 
Krista". Avšak přítomnost určitého členu a důraz rodokmenu na 
Ježíše jako Syna Davidova (= Mesiáše) naznačuje, že „Mesiášovo 
narození" je původní čtení (Tú de Iésú Christú genesis).“ 

• Jozef – „Předchozí rodokmen byl rodokmen Josefův. Jak se ale 
stane rodokmenem Ježíše, Božího Syna?  

Bůh nemůže být člověkem vytvořen, může jím být jen přijat! 
„Josef" (hebrejsky „ať Bůh přidá") vstupuje do zrození Božího 
Syna úkonem víry, která přijímá „Boží přídavek" darovaný skrze 
Marii, pokornou siónskou dceru. Ona je obrazem každého člověka, 
který - „příliš veliký na to, aby si stačil sám" (Pascal) - zůstává 
otevřený svému tajemství - a jeho tajemstvím je sám Bůh. Na 
Mesiáše bychom mohli čekat donekonečna, a zbytečně. Vždyť on už 
přišel a jen čeká na někoho, kdo bude ochoten ho přijmout.  

Dar už byl darován, Izraeli i pohanům; to je Matoušova optika. 
OTÁZKA JE, JAK HO MŮŽEME PŘIJMOUT.“ (Silváno Fausti) 



Zasnúbení, ale ešte spolu nebývali 

S narodením Ježiša 
Krista to bolo takto: 
Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, 
ako by boli začali 
spolu bývať, 
ukázalo sa, že 
počala z Ducha 
Svätého. 

• zasnúbená – sňatek mezi Josefem a Marií nebyl ještě předtím, než 
Maria otěhotněla, dokonán. Josef se stal sice zákonným Ježíšovým 
otcem, ale Ježíšovo narození se odehrálo velmi neobvyklým 
způsobem, aniž by se stal jeho tělesným otcem.  

Židé v Ježíšově době chápali sňatek spíše jako občanskou smlouvu 
než jako náboženský obřad či „svátost". Zasnoubení bylo bráno 
velice vážně a uznávaly se jeho právní důsledky (viz Dt 20,7; 22.23-
27). Jak se zdá, obvykle je zařizovali starší příslušníci rodiny. Podle 
dnešních západních měřítek byly obě strany většinou mladé. V 
rabínské době byla minimální věková hranice pro muže třináct let a 
pro ženu dvanáct let. Kromě zakázaných příbuzenských vztahů (viz 
Lv 18) bylo zvykem uzavírat sňatek v rámci kmene či rodiny. 
Zasnoubení se slavilo v domě otce nevěsty (v němž nevěsta po 
zásnubním obřadu měla zůstat). Při zásnubním obřadu manžel 
předal své ženě (a jejímu otci) svatební smlouvu a tzv. cenu za 
nevěstu. Mezi zásnubním obřadem a samotnou svatbou mohl 
uběhnout rok či několik let. Svatební obřad sestával z přivedení 
nevěsty z domu jejího otce do domu ženicha či jeho otce. Při čtení 
Mt 1,18-25 máme počítat s tím, že zásnubní obřad Josefa s Marií se 
již uskutečnil a že očekávali obřad svatební. Maria zůstávala v 
domě svých rodičů a Josef čas od času tuto domácnost navštívil. 



A je tu problém... a veľmi vážny! 

S narodením Ježiša 
Krista to bolo takto: 
Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, 
ako by boli začali 
spolu bývať, 
ukázalo sa, že 
počala z Ducha 
Svätého. 

• ukázalo sa, že počala – Na první pohled se zdá, že v případě 
Mariina těhotenství se jedná o případ nastíněný v Dt 22,23-27, kde 
se jedná o zasnoubenou pannu, která měla sexuální styk s mužem 
ve městě či na poli. V prvním případě jsou potrestány smrtí obě 
strany, v druhém pouze muž. Příčinou tohoto rozlišování je ženina 
možnost křičet a zabránit tak znásilnění; ve městě by ji bylo slyšet, 
na poli ne. Zásadou, která je v pozadí obou případů, je předpoklad, 
že muž „znásilnil ženu svého bližního" (Dt 22,24). Je těžké zjistit, jak 
přísně byl tento zákon a trest z něj vyplývající uplatňován ve 
starověkém Izraeli. 

23 Ak sa niekto zasnúbi s devou, pannou, a keď ju v meste nájde iný a 
bude s ňou spať,  24 jedného i druhú privedieš k mestským bránam a 
budú ukameňovaní; deva preto, že nekričala, keď bola v meste, muž 
zasa preto, že zneuctil ženu svojho blížneho, a tak odstrániš zlo zo 
svojho stredu.  25 Ale ak nejaký muž nájde v poli nejakú ženu, ktorá je 
zasnúbená, a násilne sa jej zmocní a bude s ňou spať, bude len on 
usmrtený.  26 Dievča nebude trpieť, lebo tomuto dievčaťu sa stalo tak, 
ako keď sa zlodej postaví proti svojmu bratovi a zabije ho.  27 Ono bolo 
samo v poli, volalo o pomoc, ale nemal ho kto obrániť.   

(Dt 22,23-27 SSV) 



Jozef – muž spravodlivý... takže čo...? 

S narodením Ježiša 
Krista to bolo takto: 
Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, 
ako by boli začali 
spolu bývať, 
ukázalo sa, že 
počala z Ducha 
Svätého. Jozef, jej 
manžel, bol človek 
spravodlivý a 
nechcel ju vystaviť 
potupe, preto ju 
zamýšľal potajomky 
prepustiť. Ako o 
tom uvažoval... 

• Jozef bol muž spravodlivý – „Řecký výraz dikaios nejlépe vykládat 
v tom smyslu, že Josef zachovával Zákon. Oslabující interpretace 
jako „laskavý" či „zbožný" jsou nedostačující (viz pozn. c - pozn. 
překl.). Příslušný předpis, který se týkal Marie a Josefa, se nachází v 
Dt 22,23-27, kde se popisuje případ zasnoubené ženy, u níž se zjistí, 
že není panna. Měla by se navrátit do domu svého otce a být 
ukamenována k smrti muži města kvůli hanbě, kterou uvedla na 
dům otce.“ 

• nechcel ju vystaviť potupe... – „Vystavit ji hanbě" naráží na 
veřejný proces, který je zmíněn v Dt 22,23-27.“ 

• a? ale? – Spojka „kai“ sa dá preložiť obojako. Takže aj táto veta sa 
dá chápať v dvoch rovinách významu: 

• ALE: Jozef je muž spravodlivý a rešpektuje Zákon. Vie, že Máriu 
by mal vydať na ukameňovanie, ALE má s ňou súcit a tak prižmúri 
oči a... 

• A: Jozef ako muž spravodlivý chápe ducha zákona, kde hlavné je 
milosrdenstvo a teda sa kloní k milosrdnejšej možnosti... 



Prepustenie potajomky... čo to znamená? 

S narodením Ježiša 
Krista to bolo takto: 
Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, 
ako by boli začali 
spolu bývať, 
ukázalo sa, že 
počala z Ducha 
Svätého. Jozef, jej 
manžel, bol človek 
spravodlivý a 
nechcel ju vystaviť 
potupe, preto ju 
zamýšľal potajomky 
prepustiť. Ako o 
tom uvažoval... 

• potajomky prepustiť – „Je těžké zjistit, jak přísně byl tento zákon a 
trest z něj vyplývající uplatňován ve starověkém Izraeli. Z popisu 
Josefa v Mt 1,19 („byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě") se 
můžeme domnívat, že buď mohl požadovat postup podle Dt 22,23-
27, anebo mohl prostě zvolit obvyklý postup při rozvodu, alebo že 
ji jednoduše nechá projít méně veřejnou procedurou rozvodu: 
„Jestliže ona řekne 'Jsem nečistá', propadne její svatební smlouva a 
odejde" (mSot 1,5).  

Rozvod vlastně sestával z písemného prohlášení podepsaného 
dvěma svědky, že muž propouští svou ženu a ona že se nyní může 
vdát za někoho jiného. Z Josefova rozhodnutí propustit Marii 
„tajně" vyplývá, že ji nechtěl vystavit veřejnému zostuzení, jež 
zahrnoval případ zachycený v Dt 22,23-27.“ 

– takže by ju jednoducho „prepustil z akejkoľvek príčiny“ (porov. 
Mt 19,3: "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek 
príčiny?") bez toho, aby prezradil, čo sa s ňou udialo. Je ťažké 
povedať, nakoľko by ale tento krok riešil Máriino zjavné 
tehotenstvo...  

• Ako nad tým uvažoval – vidieť, že Jozefa vec veľmi trápi a 
dôkladne zvažuje, ako sa zachovať tak, aby to bolo správne. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Pánov anjel... 

... zjavil sa mu vo 
sne Pánov anjel a 
povedal: "Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa 
prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, 
čo sa v nej počalo, 
je z Ducha Svätého.  
Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo 
on vyslobodí svoj 
ľud z hriechov."  

• Pánov anjel – „Posel je nazván „Pánův anděl„, postava dobře 
známá ze Starého zákona. V mnoha starozákonních případech není 
jednoduché rozlišit mezi Pánem a Pánovým andělem. Pánův anděl 
se objevuje v rozhodujících chvílích pro Boží lid a přináší do té či 
oné situace Boží vůli. Základní význam hebrejského výrazu mal´ak a 
jeho řeckého ekvivalentu angelos je „posel". To je funkce, kterou 
„Pánův anděl" vykonává v Mt 1,18-25. …  

V Pseudo-Filonových Biblických starožitnostech 9,10 se motivy Pánova 
anděla a snů jakožto způsobů předávání Božího poselství objevují ve 
spojení s Mojžíšovým narozením: „Jednou v noci sestoupil duch Boží na 
Miriam, a ona měla sen. Ráno jej pověděla svým rodičům: 'Měla jsem tuto 
noc vidění, a hle, muž ve lněném šatě se postavil a řekl mi: Jdi a řekni 
svým rodičům: Hle, ten, kdo se z tebe narodí, bude vhozen do vody, které 
budou skrze něj vysušeny. A učiním znamení skrze něho a zachráním svůj 
lid, a on vždy bude vůdcem.' Miriam vypověděla svůj sen, ale rodiče jí 

neuvěřili." …  

Tato paralela, která pochází z díla, které vzniklo zhruba v téže době 
jako Nový zákon, je zvláště zajímavá ve světle analogie Mojžíš-Ježíš, 
která se objevuje v příbězích v Mt 2. Také nás připravuje k 
pochopení formy, v níž je andělské prohlášení v Mt 1,20-21 
vyjádřeno.““ 



Pánov anjel... zjavil sa Jozefovi vo sne...  

... zjavil sa mu vo 
sne Pánov anjel a 
povedal: "Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa 
prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, 
čo sa v nej počalo, 
je z Ducha Svätého.  
Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo 
on vyslobodí svoj 
ľud z hriechov."  

• vo sne – „ Sny zajímají psychology právem; člověk jedná na 
základě toho, co nosí uvnitř. V bdělém stavu se brání, cenzuruje to, 
co je mu nepříjemné. Ale ve spánku všechno svobodně vyjde ven. 
Spravedlivý, který má čisté srdce, má sny Boží: jeho slovo mluví ve 
snu o jiných slovech, jeho anděl se zjevuje v tichu naslouchání.“ 
(Silváno Fausti) 

• Jozef, syn Dávidov – oslovenie plné úcty a súčasne poukazujúce 
na poslanie, ktoré Jozefovi Boh zveruje a odhaľuje anjel: neoslovuje 
ho menom jeho biologického otca Jakuba („Jozef, syn Jakubov“), ale 
menom predka Dávida, kráľa, ktorému Boh dal prísľub – a ten sa 
teraz cez Jozef ide naplniť! 

• neboj sa! – „ První slova, které člověk řekl Bohu, byla: „Bál jsem 
se" (Gn 3,10).  

A proto „Neboj se" jsou první slova, kterými se Pán obrací na 
člověka, když se mu zjevuje.  

Strach, princip všech útěků, je opak víry.“(Silváno Fausti) 



Mária a jej prijatie ako cesta pre Jozefa 

... zjavil sa mu vo 
sne Pánov anjel a 
povedal: "Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa 
prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, 
čo sa v nej počalo, 
je z Ducha Svätého.  
Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo 
on vyslobodí svoj 
ľud z hriechov."  

• prijať ... svoju manželku – „ Na základě svého zasnoubení Marie 
již byla Josefovou ženou. Nyní se jednalo o to, zda by Josef měl 
projít celým svatebním procesem a přivést do svého domu (nebo 
do domu svého otce) těhotnou nevěstu. Zatímco Josef jej chtěl v 
prvním pohnutí mysli ukončit, Boží posel mu radí, aby to nedělal, 
protože je to součást Božího plánu.“ 

Zákon nie je samoúčelný – zmyslom nie je „poslúchať, lebo je to 
napísané“, ale uskutočňovať s pomocou Zákona Božie dielo. 

Zákon nie je dokonalý – Boh sám akoby trochu ironicky poukazoval 
na tento limit Zákona (v kontraste k vtedajším postojom zákonníkov, 
ktorí vnímali Zákon absolutisticky, asi ako moslimovia Korán) – a 
naznačoval tak to, čo neskôr skonštatuje Pavol: „zo skutkov podľa 
zákona nebude pred ním [Bohom] ospravedlnený nijaký človek“ 
(Rim 3,20 SSV). Akoby na potvrdenie týchto slov Jozef musí na 
splnenie Božích zámerov opustiť predpis Zákona...  



Meno ako prorocké slovo o Počatom 

... zjavil sa mu vo 
sne Pánov anjel a 
povedal: "Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa 
prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, 
čo sa v nej počalo, 
je z Ducha Svätého.  
Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo 
on vyslobodí svoj 
ľud z hriechov."  

• Dáš mu Meno Ježiš – Meno symbolizuje osud a poslanie človeka. 
Anjel preto vopred oznamuje, aké meno bude Ježiš mať a toto 
meno potom bude znamením Jeho Poslania. Zvykneme často Ježiš 
prirovnávať k „novému Mojžišovi“. Možno by ale bolo dobré 
prirovnať ho aj k inej postave SZ, ktorá niesla to isté meno Jehošua 
/ Jésus – a tou bol Jozue. Jozue dokončil Mojžišovo dielo a voviedol 
Izrael do Zasľúbenej zeme. Podobne Ježiš dokonáva dielo Otcovo a 
vovádza nový Boží ľud do definitívnej zasľúbenej zeme – do Božieho 
Kráľovstva.  

Izrael sa tak potom javí ako „ľud na púšti“ Zákona, ktorý ho počas 
stáročí „vychováva pre Krista“ (Gal 3,24) a teraz konečne prichádza čas 
„prekročiť Jordán“ (= vody krstu) a vojsť do Božieho Kráľovstva. 

Na toto – a na Mojžiša samotného – tak zrejme naráža Ježiš, keď hovorí: 
„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som 
ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5,17 SSV) 

• Vyslobodí ľud z hriechov – Meno Ježiš znamená „JHWH 
zachraňuje“ – Nie od Rimanov, nie od Herodesa, ničoho 
vonkajšieho…  Týka sa to vnútornej slobody človeka: „Ježiš im 
povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je 
otrok. 35 A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. 36 Až 
keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. (Jn 8,34-36 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Celé Písmo zrkadlí Krista 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

• aby sa splnilo... – Matúš znova zdôrazňuje, že všetko sa deje 
podľa presného božieho plánu, ktorý Boh už dávno vopred vyjavil 
vo svojich Písmach cez prorokov. Stačí len mať oči otvorené a Písma 
celé sú „prešpikované“ náznakmi a odkazmi na to, čo sa teraz deje. 

Súčasne nám to vykresľuje Krista ako naplnenie Písma – akoby celé 
Písmo bolo akýmsi zrkadlom, v ktorom sa (zdanlivo) hovorí o 
najrôznejších veciach, ale keď sa naň pozrieme pozorne, zistíme, že 
v skutočnosti sa v ňom hovorí len o jednom: o Kristovi. 

• Hľa, panna počne... meno Emanuel... – V literárnej a doslovnej 
podobe sa toto proroctvo vyplnilo už dávno, pred stáročiami: „ V 
hebrejském textu Iz 7,14 se tento prorocký výrok týká brzkého 
narození davidovského knížete z mladé ženy z královského dvora;“ 

Pán znova takto prehovoril k Achazovi: "Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už 
hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!"  12 Ale Achaz vravel: "Nebudem žiadať a 
nebudem pokúšať Pána."  13 Riekol teda (Izaiáš): "Počujteže, dom Dávidov! Či vám je 
málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha?  14 Preto vám sám Pán dá 
znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!  15 Mlieko a med 
bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.  16 Lebo skôr, ako by chlapec 
vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa 
ty hrozíš.  17 Pán privedie i na teba a na tvoj ľud - na dom tvojho otca - dni, akých 
nebolo odo dňa, čo sa odtrhol Efraim od Júdska - asýrskeho kráľa."  (Iz 7,11-17 SSV) 



Boh je s nami – skutočne! 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

• Panna – „ Septuaginta překládá hebrejské 'alma („mladá žena") 
řeckým slovem parthenos („panna"), čímž naznačuje, že v době 
tohoto výroku byla ona žena považována za pannu. Avšak oba texty 
předpokládají přirozený způsob početí, a ne panenský. Pro rané 
křesťany, jako byl Matouš, však slovo parthenos v Iz 7,14 
potvrzovalo již existující víru v Ježíšovo panenské početí.“ 

• Emanuel – „Hebrejskému jménu zmíněnému v Iz 7,14 je dán řecký 
výklad ve vsuvce („Bůh s námi"). Viz Iz 8,8.10. Toto jméno, tak jak je 
použito o Ježíši, je součástí jeho identity jako Syna Božího.“ 

V Kristovi  sa tak naplno uskutočňuje význam tohto mena „Boh [je] 
s nami“. 

• ale nepoznal ju – „Matouš zdůrazňuje, že Maria v panenském 
stavu počala a porodila Ježíše. Spojení „nepoznával ji" je biblický 
eufemismus pro sexuální styk (viz Gn 4,1).  

Text samotný na tomto mieste nepotvrzuje ani nepopírá neustálé 
panenství Mariino; není tu žádný náznak toho, co se odehrálo po 
Ježíšově početí a narození.“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Kristus – naozaj jeden z mnohých? 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

• kým neporodila syna – „Ježíš není v žádném případě jediným 
velikánem v lidských dějinách, o kterém se tvrdí, že jej zplodil Bůh.“ 

A po studené roční době přišel měsíc květen doprovázen 
hvězdou Višakha. Bylo jaro, nejkrásnější roční období. Stromy 
byly bohatě ozdobeny listím a nejnádhernějšími květy Chlad, 
horko, temnota a prach minuly. Mladá měkká tráva pokrývala 
zemi Tehdy Pán tří světů, všemi tvory uctívaný Bodhisattva, 
opustil po důkladném prozkoumání ve správný čas nebe 
Tushita Bylo to 15 dne v měsíci a úplněk byl v konjunkci se 
souhvězdím Pušja. Jasně a při plném vědomí vešel jako mladý 
bílý slon se šesti kly z pravé strany do těla své matky, když se 
postila. Jeho hlava měla purpurovou barvu a řada klů se leskla 
jako zlato. Byl obdařen všemi částmi těla, jakož i údy a 
dokonalými orgány. V těle matky však ležel vždy na pravé 
straně a nikdy ne na levé straně. Královna Maya usnula 
blaženě na svém loži a zdálo se jí: Nádherný slon zářící jako 
sníh a stříbro vešel tančícím krokem a se svižností jako 
diamant do mého těla. Šest byl počet jeho klů, jeho nohy byly 
krásné, jeho chobot půvabný a jeho hlava růžová. Nikdy 
předtím jsem něco tak krásného neviděla ani o tom neslyšela, 
nikdy jsem necítila takovou blaženost Byl to pocit tělesného 
štěstí a zároveň oblažení mysli Byla jsem unesena do 
nejhlubšího ponoření" (Citace podle G Mensching, Leben und 
Legende der Rehgionsstifter, Darmstadt o.J., str.207) 

BUDHA 



Kristus – naozaj jeden z mnohých? 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

• kým neporodila syna – „Ježíš není v žádném případě jediným 
velikánem v lidských dějinách, o kterém se tvrdí, že jej zplodil Bůh.“ 

Římský dějepisec Gaius Suetonius Tranquillus (asi 70-150 
po Kr.), který měl jako sekretář císaře Hadriána (doba 
vlády 117-138) přístup ke všem archívům, podává zprávu 
ve své knize „Život Caesarů": „V Teologických spisech' 
Asklepiada z Mendesu čtu Atia se vydala kolem půlnoci na 
slavnostní ceremonii k oslavě Apollona, nechala odstavit 
svá nosítka v chrámě a potom, zatímco ostatní ženy odešly 
domů, usnula Najednou se do jejích nosítek vplížil had, ale 
krátce na to je zase opustil. Při svém probuzení se cítila 
očištěná jako po tělesném spojení se svým mužem. Ihned 
se na jejím těle ukázala skvrna ve tvaru hada, která se již 
nedala odstranit, takže nemohla navštěvovat veřejné 
koupele. Augustus se narodil za devět měsíců a byl 
považován proto za Apollonova syna. Mimoto měla Atia 
krátce před porodem sen, že bylo její nitro vzneseno ke 
hvězdám a rozprostřelo se po celém obvodu země a nebe. 
Také Augustovu otci Octaviovi se zdálo, že z klína Atie 
vychází věnec slunečních paprsků." (Divus Augustus, 94 - 
Německý překlad A. Lambert, m: Die Bibliothek der Alten 
Welt, Artemis Verlag, Zurich 1955, str 155) 

cisár AUGUSTUS 



Kristus – čím sa podstatne líši? 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

• kým neporodila syna – „Ježíš není v žádném případě jediným 
velikánem v lidských dějinách, o kterém se tvrdí, že jej zplodil Bůh.“ 

Ranokresťanský teológ Origenes k tomu poznamenáva: 
„Představa, že (velký) člověk má za otce boha, není tedy vůbec 
omezena na křesťanství. Setkáváme se s ní také v okolním 
prostředí začínajícího křesťanství. … To jsou ve skutečnosti báje, 
a jednoduchým popudem Platona vymyslet něco takového bylo, 
že se věřilo, že muž, který byl obdařen větší moudrostí a silou 
než průměrní lidé, musí mít také svůj lidský původ ve vyšším a 
božském semeni“ 

 

„Příliš bychom si to ulehčili, kdybychom věřili přednostně 
novozákonním vyprávěním jen proto, že se v nich při zplození Ježíše 
nehovoří ani o fantastickém slonu, ani o hadu, ani o něčem 
podobném.  

A přece nás tento rozdíl vede na správnou cestu: pro novozákonní 
zprávy není důležitý biologický průběh „Ježíšova stávání se"(v.l8)“ 



Kristus – čím sa podstatne líši? 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

„Ježíš není cílem izraelských dějin a důvodem nového společenství 
mezi lidmi proto, že byl zplozen výjimečným způsobem Bohem 
samým!  

Na to výslovně poukazuje kardinál Joseph Ratzinger, prefekt římské 
Kongregace pro nauku víry. Píše totiž:  

„POČETÍ JEŽÍŠOVO JE NOVÉ STVOŘENÍ, ne plození skrze Boha. Bůh 
se tedy nestává biologickým Otcem Ježíšovým.  

Ani Nový zákon, ani církevní teologie nikdy neviděly v této zprávě 
ani ve sdělené události základ pro pravé božství Ježíšovo, pro Jeho 
,božské synovství'.  

Ani to neznamená, že Ježíš by byl napolo Bůh a napolo člověk  

Pro víru bylo vždy základní to, že Ježíš je zcela Bůh a zcela člověk.  

Jeho božství neznamená zkrácení člověčenství; to byla cesta, 
kterou sledovali Arius a Apollinaris, velcí bludaři staré církve Proti 
ním byla důsledně hájena neporušená celistvost Ježíšova 
člověčenství a tím bylo zabráněno i přetavení biblické zprávy v 
pohanský mythus o polobohu plozeném od bohů.  

…  



Kristus – čím sa podstatne líši? 

22 To všetko sa stalo, 
aby sa splnilo, čo 
Pán povedal ústami 
proroka:  23 "Hľa, 
panna počne a 
porodí syna a dajú 
mu meno 
Emanuel," čo v 
preklade znamená: 
Boh s nami.  24 Keď 
sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu 
prikázal Pánov 
anjel, a prijal svoju 
manželku.  25 Ale 
nepoznal ju, kým 
neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš.“ 

...  

Božské synovství Ježíšovo nespočívá podle víry Církve v tom, že 
Ježíš neměl žádného lidského otce. Nauka o božství Ježíšově by 
nebyla porušena, ani kdyby Ježíš byl vyšel z normálního lidského 
manželství.  

Neboť božské synovství, o němž mluví víra, není biologickým, ale 
ontologickým aktem. Není to proces v čase, ale v Boží věčnosti Bůh 
je vždy Otec, Syn a Duch.  

Početí Ježíše neznamená, že vzniká novy Bůh - Syn ale že Bůh jako 
Syn v člověku Ježíši přijímá na sebe podobu člověka, takže on sám 
,je' člověkem  

(J. Ratzinger Eintuhrung in das Christentum, Kösel Verlag München 
1968, str 225)““ 

Ježiš „nevzniká“ v okamihu počatia – existuje večne predtým. 
Ježiš nie je „Božím Synom“ preto, že Jeho biologickým Otcom je 
Boh – je Ním od večnosti v spoločenstve Trojice. 
Ježiš nie je nijaký „poloboh“ ako Hérakles a pod. Je naplno 
Bohom a to od večnosti – a naplno človekom a to od chvíle 
počatia. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu? 

„18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu 
bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.  19 Jozef, jej 
manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.  20 Ako o tom uvažoval, 
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého.  21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; 
lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."  22 To všetko sa stalo, aby 
sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:  23 "Hľa, panna počne 
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade 
znamená: Boh s nami.  24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu 
prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.  25 Ale nepoznal ju, 
kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“  



< Pár otázok na prehĺbenie > 

Máriino počatie 

 Čo tým Mária riskovala? Doma? U Jozefa? V spoločnosti? 

 Ako sa cítila a ako na to reagovala? 

Biblia o tom vlastne ani nehovorí. Zdá sa, akoby Mária v tomto smere na svoju 
ochranu ani prstom nepohla. Je aj táto „absencia výpovede“ výpoveďou? 

  

Jozef ako prototyp človeka, ktorý vierou prijíma Boží dar: 

 Čo sa od neho môžeme naučiť? 

 Porovnajme ho s Máriou! Nájdeme nejaké spoločné prvky? 

  

 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čo veriť)? 

„18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu 
bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.  19 Jozef, jej 
manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.  20 Ako o tom uvažoval, 
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého.  21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; 
lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."  22 To všetko sa stalo, aby 
sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:  23 "Hľa, panna počne 
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade 
znamená: Boh s nami.  24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu 
prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.  25 Ale nepoznal ju, 
kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“  



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam smerovať)? 

„18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu 
bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.  19 Jozef, jej 
manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.  20 Ako o tom uvažoval, 
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého.  21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; 
lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."  22 To všetko sa stalo, aby 
sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:  23 "Hľa, panna počne 
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade 
znamená: Boh s nami.  24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu 
prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.  25 Ale nepoznal ju, 
kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“  



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo robiť)? 

„18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária 
bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu 
bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.  19 Jozef, jej 
manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.  20 Ako o tom uvažoval, 
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého.  21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; 
lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."  22 To všetko sa stalo, aby 
sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:  23 "Hľa, panna počne 
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade 
znamená: Boh s nami.  24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu 
prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.  25 Ale nepoznal ju, 
kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“  



Na prípadné prehĺbenie a doplnenie 

Heréza ako neschopnosť „dúfať vo viac“:   

• Jozef ako ALGÓRIA človeka, ktorý sa neodváži uveriť Bohu. „Protože Josef ví, že ten dar 
mu nepřísluší, je v pokušení se stáhnout. Každý „spravedlivý", podobně jako každé 
náboženství, „spravedlivě" odmítá „Evangelium", protože není předmětem „zásluhy". 
Avšak pokora, která odmítá to, co nám nenáleží podle práva, je falešná. Lásku si nikdy 
nezasloužíme; jinak by byla „prostitucí". Proto je vždycky pokorná; ví, že je nezasloužená, 
protože se nám v ní daruje druhá bytost.“ (SF)  

Môžeme to vidieť napríklad na reakciách ľudí na dar zbožštenia: „Ako by sme 
mohli? Ako by sme si mohli zaslúžiť? Kdeže by sme sa mohli odvážiť…“ – samozrejme, 
nemôžeme a nemôžeme! Nemáme ani právo, ani „kilá“ na nič také! Práve preto je to 
nezaslúžený dar Božej lásky! A jeho odmietanie nie je aktom pokory, ale aktom 
neviery, či dokonca rúhania sa Bohu, ktorý v láske dáva všetko…!!! 

Čo z toho môžeme vyvodiť pre nás? 



Na prípadné prehĺbenie a doplnenie 

Pohoršenie Vtelenia a pokušenie odmietnuť ho:   

 Prijať Krista znamená prijať Jeho matku… Jeho telo… Kristus nie je „abstraktný“, ale 
„vtelený“: 

48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" 49 
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo 
každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka." 
(Mt 12,48-50 SSV) 

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov 
[= členov Cirkvi], mne ste urobili. (Mt 25,40 SSV) 

Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" 
5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.  
(Sk 9,4-5 SSV) 



Na prípadné prehĺbenie a doplnenie 

Pohoršenie Vtelenia a pokušenie odmietnuť ho:   
„Kdo odmítá Matku, odmítá Syna. První hereze - ustavičně přítomná! - je „dokétizmus“*, 
který považuje dějinné zprostředkování za zbytečné. Odseknout Ježíše od Marie, od 
Izraele, od Církve, od bratří, znamená odmítnou „jeho" tělo, spásu každého těla. 
Křesťanství se pak stává ideologií, „gnózí", která nemá nic společného s Kristem 
ukřižovaným, Božím zjevením a osvobozením člověka. Kdo říká: „Kristus ano, ale Izrael ne; 
Kristus ano, ale Církev ne; Kristus ano, ale svět ne", odmítá samého Krista, který se spojil s 
Izraelem, Církví a světem v jediném údělu.“ (Silváno Fausti) 

V SKUTOČNOSTI Boh koná prostredníctvom ľudí ako skutočných 
partnerov: Rodí sa z Márie ktorá je viac, než nejaká pasívna „rúra“ 
ktorou Kristus „dopadne“ na zem; sám Kristus ostáva vtelený do Tela 
Cirkvi, ktorá je hmatateľná a tvorená konkrétnymi ľuďmi, vedená a 
spravovaná konkrétnymi ľuďmi – na rozdiel od Márie ani nie 
bezchybnými, či dokonalými,...  

PROTESTANTIZMUS bol do veľkej miery únikom od tohto 
„pohoršenia vtelenia“ – neodmieta síce vtelenie Boha do osoby 
Krista, ale v prakticky popiera vtelenie Krista do Tela Cirkvi (verí v 
„neviditeľný katolícku cirkev“) – a teda je akoby „ekleziologickým 
doketizmom“...  

* sektárske učenie 
v 1. storočí po Kr., 
ktoré popieralo 
pravosť Kristovho 
vtelenia. Je to 
názor, že telo a 
utrpenie Ježiša 
Krista bolo len 
zdanlivé, nie 
reálne. 
(wikipedia.sk) 



Na prípadné prehĺbenie a doplnenie 

Pohoršenie Vtelenia a pokušenie odmietnuť ho:   
„Kdo odmítá Matku, odmítá Syna. První hereze - ustavičně přítomná! - je „dokétizmus“*, 
který považuje dějinné zprostředkování za zbytečné. Odseknout Ježíše od Marie, od 
Izraele, od Církve, od bratří, znamená odmítnou „jeho" tělo, spásu každého těla. 
Křesťanství se pak stává ideologií, „gnózí", která nemá nic společného s Kristem 
ukřižovaným, Božím zjevením a osvobozením člověka. Kdo říká: „Kristus ano, ale Izrael ne; 
Kristus ano, ale Církev ne; Kristus ano, ale svět ne", odmítá samého Krista, který se spojil s 
Izraelem, Církví a světem v jediném údělu.“ (Silváno Fausti) 

V SKUTOČNOSTI Boh koná prostredníctvom ľudí ako skutočných 
partnerov: Rodí sa z Márie ktorá je viac, než nejaká pasívna „rúra“ 
ktorou Kristus „dopadne“ na zem; sám Kristus ostáva vtelený do Tela 
Cirkvi, ktorá je hmatateľná a tvorená konkrétnymi ľuďmi, vedená a 
spravovaná konkrétnymi ľuďmi – na rozdiel od Márie ani 
bezchybnými, ani dokonalými,...  

PROTESTANTIZMUS bol do veľkej miery únikom od tohto 
„pohoršenia vtelenia“ – neodmieta síce vtelenie Boha do osoby 
Krista, ale v prakticky popiera vtelenie Krista do Tela Cirkvi (verí v 
„neviditeľný katolícku cirkev“) – a teda je akoby „ekleziologickým 
doketizmom“...  

* sektárske učenie 
v 1. storočí po Kr., 
ktoré popieralo 
pravosť Kristovho 
vtelenia. Je to 
názor, že telo a 
utrpenie Ježiša 
Krista bolo len 
zdanlivé, nie 
reálne. 
(wikipedia.sk) 

V Katolíckej Cirkvi sa potom často stretáme s „praktickým 
doketizmom“, v ktorom redukujeme kresťanstvo len na tzv. 
„duchovné“ veci – bohoslužby, modlitba, pobožnosti, stretká, 
čítanie Biblie,... – náš „hmotný“ život ale ostáva nedotknutý, 
neobrátený, nepokrstený a stále pohanský, svetský ako u 
ostatných ľudí... 

Dobre to môžeme vidieť napríklad aj v oslovovaní sa: 
OFICIÁLNE veríme, že sme bratia a sestry a rodina… – ale 
REÁLNE sa oslovujeme titulmi, vykáme si, správame sa k sebe 
síce ako známi, ale stále cudzí, nepatriaci do našej rodiny… 

O opravdivom zameraní celého nášho života na Božie 
Kráľovstvo už ani nehovoriac... To je mimo náboženstva, to je 
svet, tam musíme žiť a konať svetsky – a v kostole zase 
„nábožensky“...  



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 druhý... 

inky 2016 


