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EVANJELIUM
PODĽA

SVÄTÉHO MATÚŠA

1. KAPITOLA
Kristov rodokmeň.
niha *rodu Ježiša Krista, syna
n+Dávidovho, syna Abrahámovho.

K

*Luk.3,23. +2Sam.7,12. Luk.1,32

2 Abrahám splodil *Izáka; Izák splodil +Jakoba; Jakob splodil °Júdu a jeho
bratov;
*1M.21,2,3. +1M.25,26. °1M.29,35
3 Júda splodil *Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil +Ezroma; Ezrom
splodil Arama;
*1M.38,29. +Rut 4,18,19
4 Aram splodil *Amminadába;
Amminadáb splodil Názona; Názon
*Rut 4,20
splodil Salmona;
5 Salmon splodil *Bóza, z Rachabi;
Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd
splodil Jesseho;
*Rut 4,21,22
6 *Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ
Dávid splodil +Šalamúna z tej, ktorá
bola Uriášova; *1Sam.16,1, +2Sam.12,10,24
7 Šalamún splodil *Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil
*1Kráľ.11,43; 14,31
Azu;
8 Aza splodil Jozafata; *Jozafat splodil +Joráma; Jorám splodil °Oziáša;
*1Kráľ.15,24. +1Par.3,10,11. °2Kráľ.8,24

9 Oziáš splodil Joatáma, *Joatám
splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;
*2Kráľ.15,7;16,20
10 Ezechiáš splodil *Manassesa;
Manasses splodil Amona; Amon splo*2Král.20,21
dil Joziáša;
11 *Joziáš splodil +Jekoniáša a jeho
bratov o čase presídlenia do Babylona.
*1Par.3,15,16. +Jerem.27,20

12 A po presídlení do Babylona
splodil *Jekoniáš Salatiela; Salatiel
splodil Zorobábela;
*1Par.3,15,17,19
13 Zorobábel splodil Abiúda;
Abiúd splodil Elijakima; Elijakim
splodil Azora;
14 Azor splodil Sádocha; Sádoch
splodil Achima; Achim splodil Eliúda;

15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár
splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba;
16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie,
z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný
KRISTUS.
17 A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov *štrnásť
a od Dávida až po presídlenie do
Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov
*4M.26,58
štrnásť.
Kristovo narodenie.
18 A narodenie Ježiša Krista bolo
takto. Keď bola jeho matka, Mária, *zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola
najdená tehotná zo Svätého +Ducha.
*Luk.1,27,34;2,5. +Luk.1,35

19 Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť *potupu chcel
ju tajne prepustiť.
*4M.5,12nasl.
20 A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal:
Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať
Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je
v nej splodené, je zo Svätého *Ducha;
*v.18

21 a porodí *syna, a nazveš +jeho
meno JEŽIŠ, lebo on °zachráni svoj ľud
od ich hriechov. *Luk.1,31. +Sk.4,12. °Ž.130,8
22 A to všetko sa stalo nato, aby sa
naplnilo to, čo bolo povedané od Pána
skrze proroka, ktorý *povedal:
*Iz.7,14; 8,8,10

23 Hľa, panna počne a porodí syna,
a nazovú jeho meno Immanuel, čo je
preložené: S nami Bôh.
24 A Jozef prebudiac sa zo spánku
učinil, ako mu nariadil anjel Pánov,
a prijal svoju manželku.
25 Ale jej *nepoznal, dokiaľ +neporodila svojho prvorodeného syna, a nazval jeho meno Ježiš. *1M.4.1. +Luk.2,7
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2. KAPITOLA
Mudrci.
keď sa narodil Ježiš v Judskom
Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od východu slnca
prišli do Jeruzalema
2 a hovorili: Kde je ten narodený
kráľ židovský? Lebo sme videli jeho
*hviezdu na východe slnca a prišli sme
sa mu pokloniť.
*4M.24,17
3 Ale keď to počul kráľ Heródes,
zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.
4 A svolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich,
kde sa má Kristus narodiť.
5 A oni mu riekli: V Judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze *proroka:
*Mich.5,2. Ján7,42
6 A ty, Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami
Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca,
ktorý bude pásť môj ľud, Izraela.
7 Vtedy Heródes povolal tajne
mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na
čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala,
8 a pošlúc ich do Betlehema povedal: Iďte a dôkladne sa povypytujte
o tom dieťatku, a keď najdete, dajte mi
o tom zvesť, aby som i ja prijdúc poklonil sa mu.
9 A oni vypočujúc kráľa odišli.
A hľa, hviezda, ktorú boli videli na
východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo
dieťatko.
10 A zazrúc hviezdu preveľmi sa
zaradovali.
11 A keď vošli do domu, *našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc
+klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo
a myrru.
*Luk.2,16. +Ž.72,10. Iz.60,6
12 A napomenutí súc od Boha vo sne,
aby sa nenavracovali k Heródesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny.

A

dokiaľ ti nepoviem! Lebo Heródes
bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil.
14 A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku, vnoci, a ušiel do Egypta
15 a bol tam až do smrti Heródesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané
od Pána skrze proroka, ktorý povedal:
Z *Egypta som povolal svojho syna.
*4M.24,8. Hoz.11,1

Heródes vraždí deti.
16 Vtedy Heródes, vidiac, že je znevážený mudrcami, veľmi sa rozhneval
a poslal a povraždil všetkých chlapcov,
ktorí boli v Betleheme a na celom jeho
okolí, od dvojročných a niže, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal
mudrcov.
17 Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka Jeremiáša, ktorý povedal:
18 *Hlas bolo počuť v Ráme, nárek
a plač a mnoho kvílenia: Rácheľ, oplakávajúca svoje deti, a nedala sa potešiť,
lebo ich niet.
*Jer.31,15
Návrat z Egypta.
19 A keď zomrel Heródes, tu hľa,
anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi
v Egypte
20 a povedal mu: Vstaň a vezmi
so sebou dieťatko i jeho matku a idi
do zeme Izraelovej, lebo *pomreli tí,
ktorí hľadali dušu dieťatka.
*2M.4,19
21 A on vstal a vzal so sebou dieťatko
i jeho matku a prišiel do zeme Izraelovej.
22 Ale keď počul, že Archelaus kraľuje v Judsku miesto svojeho otca, Heródesa, bál sa ta odísť, a dostanúc vo sne
úpravu od Boha ušiel do krajov Galilee
23 a prijdúc ta býval v meste, zvanom *Nazarete, aby sa naplnilo, čo
bolo povedané skrze prorokov, že sa
bude volať +Nazarejský.
*Luk.1,26; 4,16. +Iz.11,1; 53,2. Luk.24,19

3. KAPITOLA
Útek do Egypta.
13 A keď odišli, tu hľa, anjel Pánov
sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu:
Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho
matku a utekaj do Egypta a buď tam,

V

Vystúpenie Jána Krstiteľa.
tých dňoch prišiel *Ján Krstiteľ
a kázal na Judskej púšti
*Mar.1,4. Luk.1,13; 3,3
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3 Lebo toto je ten predpovedaný
skrze proroka *Izaiáša, ktorý povedal:
Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte
cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
*Iz.40,3. Ján 1,23
4 A ten istý Ján mal svoj odev
z veľblúdej *srsti a kožený opasok
okolo svojich bedier, a jeho pokrmom
boly +kobylky a poľný med.

15 Ale Ježiš odpovedal a riekol mu:
Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby
sme *naplnili všetku spravedlivosť.
Vtedy ho nechal.
*5,17
16 A keď bol Ježiš pokrstený, hneď
vystúpil z vody, a hľa, *otvorily sa mu
nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý
sostupoval akoby holubica a prichádzal
*Mar.1,10. Luk.3,21,22
na neho.
17 A hľa, bolo počuť *hlas z nebies,
ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný
+Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

*Zach.3,4. +3M.11,22

*17,5. Ján 12,28. +Ž.2,7

2 a hovoril: Čiňte *pokánie! Lebo
sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
*4,17. Luk.24,47

5 Vtedy *vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Judsko a celé okolie jor*Mar.1,5
dánske,
6 a *krstení boli od neho v rieke
Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.
*Sk.19,5,18

7 A keď videl i *mnoho farizeov a sadúceov, že idú k jeho krstu, povedal
im: +Vreteničie plemä, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?
*Luk.3,7,8. +12,34

8 Neste tedy ovocie, hodné pokánia,
9 a nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť: Veď otca máme *Abraháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže
z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti.
*Luk.3,8. Ján 8,33–44
10 A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy *strom, ktorý
nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň.
*7,19
11 Ja vás krstím *vodou na pokánie;
ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som
hoden – ten vás bude krstiť Svätým
Duchom a ohňom,
*Ján 1,26
12 ktorý má svoju *vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a shromaždí svoju +pšenicu do sypárne, ale
°plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.
*Luk.3,17. +13,30. °Ž.1,4
Ježiš pokrstený od Jána.
13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee
k Jordánu, k *Jánovi, aby bol pokrstený od neho.
*Mar.1,9. Luk.3,21
14 Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol pokrstený od teba, a ty ideš ku mne?

4. KAPITOLA
Trojaké pokúšanie.
tedy bol Ježiš zavedený hore na
*púšť od Ducha, aby bol +pokúšaný
od diabla.
*Mar.1,12. Luk.4,1. +Žid.4,15
2 A keď sa bol postil *štyridsať dní
a štyridsať nocí, napokon zlačnel.

V

*2M.34,28

3 A pristúpiac k nemu *pokušiteľ
riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby
sa tieto kamene staly +chlebami.
*1Tes.3,5. Zj.20,3. +1M.3,7

4 A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na *samom
chlebe, ale na každom slove, ktoré
vychádza skrze ústa Božie.
*5M.8,3
5 Vtedy ho pojal diabol do svätého
mesta a postavil ho na vrch na krýdlo
chrámu
6 a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď
sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim
*anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na
ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.
*Ž.91,11,12
7 A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš *pokúšať Pána, svojho Boha!
*5M.6,16
8 Opät ho pojal diabol na vrch,
veľmi vysoký, a ukázal mu všetky
kráľovstvá sveta a ich slávu
9 a povedal mu: Toto všetko ti dám,
ak padneš a pokloníš sa mi.
10 Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi,
*satane, lebo je napísané: +Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!
*Ž.109,6. +5M.6,13; 10,20
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