
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

29. časť 

Osud suchej ratolesti 

Malý úvod do témy 

Úvodom do dnešnej témy by mohol byť text Ježišovej reči z Jánovho Evanjelia: 

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.  2 On každú ratolesť, ktorá na mne 
neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac 
ovocia.  3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.  4 Ostaňte vo mne a ja vo 
vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani 
vy, ak neostanete vo mne.  5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.  6 Ak niekto neostane vo mne, 
vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a 
zhoria.  (Joh 15:1-6 SSV)“ 

• ALEBO ostaneme na Kristovi a v Kristovi – a potom skrze Neho dosiahneme 
cieľ a zmysel všetkého stvorenia, ako hovorí Pavol: 

o „… čo si v ňom predsavzal  10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,  11 veď v 
ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý 
všetko koná podľa rady svojej vôle  (Eph 1:9-11 SSV)“ 

• ALEBO budeme hľadať nejaké iné ciele a iné cesty – ale tie vždy ostávajú vo 
„sfére hriechu“ a v jeho vzťažnom systéme. Majú v sebe jeho vnútorné 
„prekliatie“, jeho jed – a preto aj zákonite končia skôr, či neskôr nezdarom a 
pohromou, ako to rozpoznal už Gamaliel: 

o „ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa,  39 ale ak je od 
Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť.   (Act 5:38-39 SSV)“ 



PRED TÝMTO VARUJE JEŽIŠ 

• Po tom, čo oslovoval svojich oponentov (porov. 27. stretnutie); 
• po tom, čo varoval svojich učeníkov, aby sa nedávali na ich cesty (porov. 28. 

stretnutie); 
• teraz varuje aj druhú stranu – a predvída nešťastný a bolestný koniec, ku 

ktorému v tejto chvíli svojimi ambíciami smerujú… 

MALÝ HISTORICKÝ EXKURZ 

Aby sme úplne pochopili Ježišove predpovede a varovania, urobme si najprv malý 
historický exkurz… 

1. židovská vojna 

„Nemělo uplynout ani čtyřicet let a Ježíšovo proroctví o konci města se stalo strašlivou skutečností. 
Roku 66 po Kr. požadoval římský prokurátor Gessius Florus sedmnáct talentů z chrámového pokladu. 
Židé se vzbouřili, dobyli hradu Antonia a pobili posádku. Když byla zrušena každodenní oběť za císaře 
v chrámě, rovnalo se to vypovězení války. Válečné štěstí bylo nejprve na straně Židů. Legie vyslaná 
syrským správcem Cestiem Galiem byla židovskými bojovníky za svobodu na hlavu poražena. Celá 
země jásala. Vůdcové povstání však věděli, že Řím tuto porážku nepřijme bez boje. Ve velkém spěchu 
byla na severní straně Jeruzaléma dostavěna nedokončená třetí hradba, v jejíž stavbě nesměl král 
Agrippa I. roku 44 po Kr. pokračovat. Se svými devadesáti věžemi měla hradba vysoká 17m chránit 
nejzranitelnější stranu města. 

Mezitím se zprávy o židovském povstání dostaly do Říma. Císař Nero jmenoval vrchním velitelem 
vojevůdce Tita Flavia Vespasiana, který se již vyznamenal za bojů v Británii. V jeho doprovodu byl 
také jeho syn Titus, který později dobyl Jeruzalém. Se třemi legiemi a asi padesáti tisíci muži 
pomocných oddílů zahájil Vespasianus svou válečnou výpravu. Již na jaře r. 68 po Kr. měl ve své 
moci celou Galileu. Země byla bezohledně zpustošena, obyvatelstvo povražděno nebo odvlečeno do 
zajetí či do otroctví.  

Neronova sebevražda v létě r. 68 po Kr. celý vojenský podnik zastavila; smrtí císařovou totiž zanikl 
také příkaz, který císař vojevůdci vydal. Vespasianus se také více zajímal o nadcházející politická 
rozhodnutí než o válku. Když jej vojenské oddíly na východě provolaly císařem, předal svému synu 
Titovi vrchní velení a odplul do Říma.  

Čas pracoval pro Římany. Jejich váhání mělo za následek, že důvěřivost Židů v nedobytnost 
Jeruzaléma neomezeně vzrůstala. Bůh přece dosud své město vždycky chránil, co by mu Římané 
mohli udělat! Nezneklidněni politickými událostmi, neteční k nebezpečné situaci pokračovali Židé v 
chrámové službě se všemi jejími předpisy s uctivou pečlivostí a nepokládali ani za nutné hledat si cizí 
spojence ani se sami sjednotit.“ (Gerhard Kroll) 

• Mimochodom, jako píše Tresmontant: „…když byl Matouš přeložen do řečtiny, otázka byla 
stále aktuální: budou-li vás pronásledovat v tomto městě, v Jeruzalémě, odejděte do jiného 
města. Právě toto bratři a sestry z prvního křesťanského společenství v Jeruzalémě nepochybně 



učinili, dokonce několikrát za sebou, a to až do dne, kdy jako jeden muž — nebo spíše jako 
jedna žena — opustili všichni Svaté město kolem roku 66 našeho letopočtu, čtyři roky před 
dobytím a zničením Jeruzaléma, jak tvrdí některé velice staré texty, na základe jakési 
apokalypsy. Apokalypsa, která oznamuje dobytí Jeruzaléma a jeho zničení, říká také mladému 
společenství, jež se nachází v Jeruzalémě: „Vyjdi z něho, můj lide... " — Apokalypsa 18,4. … 
Díky starověkým autorům jako Epifanios ze Salamíny, víme, že malé křesťanské společenství z 
Jeruzaléma, které vedl Jakub bratr Páně, popravený z příkazu velekněze Anana, a později 
Simon, uniklo z Jeruzaléma na základě jakési apokalypsy několik let před zničením města, 
někdy kolem roku 66. … malá církev, jež byla v Jeruzalémě, nečekala, až bude Jeruzalém 
obklíčen a sevřen Titovými vojsky, aby se zachránila, protože na něco takového by už bylo 
pozdě. Opustila město už čtyři roky předtím.“ – Tresmontant predpokladá, že v tomto čase už 
bola napísaná a známa Apokalypsa – čiže Zjavenie apoštola Jána – aj keď slovo „apokalypsa“ 
sa dá chápať aj celkovo ako zjavenie, možno „proroctvo“ a celkom dobre sa mohlo jednať aj o 
narážku na Ježišovo proroctvo o zničení Jeruzalema. 

„Ve městě vedly proti sobě tři skupiny bratrovražedný boj: strana galilejských vlastenců pod vedením 
Jóchanana z Gišaly; jeruzalémští zélóti, které vedl Eleazar ben Šimon, a banda lupičů Šimona ben 
Gióra. Teprve všeobecná tíseň, v níž se město ocitlo, sjednotila strany ke společné obraně. Poměrně 
umírněný Šimon ben Gióra na sebe vzal úkol nejtěžší: ochranu severní městské hradby. Zélóta 
Jóchanan z Gišaly hájil hrad a chrámové území.  

Po důkladných přípravách zahájil Titus na jaře roku 70 bojové operace, aby dobyl Jeruzaléma. Ze tří 
stran postupovaly jeho ozbrojené síly proti městu - čtyři legie a neobyčejně velký počet pomocných 
oddílů. Od Emauz na západě se blížila V. legie, od východu přes Jericho přicházela X. legie, zatímco 
Titus shromažďoval v Cesareji XII. a XV. legii a rovněž tak všechny pomocné oddíly, které vedl 
středem severního Judska proti hlavnímu městu.  

Obléhání bylo zahájeno obvyklými formalitami: Římané vyzvali město, aby se vzdalo; Židé hrdě a s 
naprostým opovržením odmítli. Přesně tak jako přibližně před šesti sty lety zahájil Ne-búkadnesar 
obléhání Jeruzaléma ze severu, zaútočil z této strany i Titus. Zahrady před městskou hradbou, olivové 
háje a ovocné stromy byly vykáceny a celý prostor zarovnán pro velké obléhací stroje. Židé bojovali s 
odvahou zoufalců. Vystaveni neustálému ostřelování lučištníků, vrhali obránci města oheň na dřevěné 
berany a obléhací stroje a neustále narušovali vojenské záměry útočníků. Po dvou týdnech se však 
Římanům podařilo prolomit třetí hradbu. V předměstí Bezeta zuřil pouliční boj. Bylo třeba dobývat 
dům za domem. U další hradby, za níž Židé vybudovali novou obrannou linii, boj prozatím ustal. Tato 
takzvaná druhá městská hradba stála jen 350 m před poslední obrannou linií města, „Davidovou 
hradbou". Druhá městská hradba začínala východně od Herodova zámku u Zahradní brány a táhla se 
pak v pravém úhlu ke hradu Antonia (srov. obr. 45, s. 109).  

Avšak již po pěti dnech byla dobyta i druhá hradba a Římané stáli před poslední hradbou. Před očima 
bojem zesláblých obránců a vyhladovělých obyvatel uspořádal Titus čtyřdenní vojenskou přehlídku. 
Na konci této mohutné demonstrace síly vyzval Říman naposledy ke kapitulaci. Židé odmítli. Dosud 
měli obhájci ještě možnost opatřit si tajnými přístupy a podzemními chodbami z venkova potraviny. 
Jakmile se to Titus dověděl, dal celé město obehnat vysokým valem, který legionáři navršili v 
rekordním čase tří dnů. Tento val téměř naprosto znemožnil jakýkoli útěk z města. Každého 
dopadeného uprchlíka křižovali vojáci nemilosrdně před hradbami města, denně jich bylo často až pět 
set. Ve městě samém byl stále větší hlad. Nikdo už neměl sílu ani čas pohřbívat tolik mrtvých. Po 
tisících byli vyhazováni dolů z hradeb.  



Počátkem července dobyli Římané hrad Antonia. Začal boj o chrámové území, kam se uchýlil 
Jóchanan z Gišaly se svými na smrt odhodlanými muži. Z líčení následujících bojů vyplývá, že mezi 
hradem a zdí chrámového nádvoří se nacházelo volné prostranství, které leželo trochu níž než vlastní 
chrámové prostranství a po dobytí hradu se stalo zemí nikoho (srov. obr. 53, s. 132).  

Bitva o chrám trvala skoro celý měsíc. Nejprve se Titus pokusil překvapit nočním útokem stráže u 
brány chrámového nádvoří. Pro nedostatek místa mohl nasadit jen malý oddíl. Židovská hlídka však 
byla ostražitá a jeho záměr zpozorovala. Na její pokřik přispěchala z chrámového nádvoří okamžitě 
posila. Došlo k tuhému boji „v úzkém prostoru", kde „žádná strana neměla místo ani k útěku ani k 
pronásledování". Po osmi hodinách byl boj přerušen; Římanům se nepodařilo vybojovat si přístup na 
chrámové nádvoří. Museli proto přikročit k obléhání. Nejprve si římští legionáři uvolnili široký přístup 
hradem Antonia k prostranství hned před chrámovou zdí. Zatímco pak proti výše stojící zdi 
chrámového nádvoří navršili čtyři valy, zapálili jak obránci, tak útočníci spojovací síně z hradu 
Antonia k chrámu; požáru padlo za oběť celé severní sloupořadí až ke Kidrónu. Když byly valy 
hotové, daly se do práce berany. Proti mohutným kamenným kvádrům chrámových základů však 
selhaly dokonce i ty nejtěžší obléhací stroje. Proto Titus rozkázal zapálit vnější brány pobité stříbrem. 

Závěrečnou fázi boje popisuje Josephus Flavius jakožto očitý svědek v VI. knize Války židovské: 
„Vojáci již zapalovali brány. Stříbro se na všech stranách tavilo a rychle propouštělo plameny do 
dřevěných ěástí. Odtud se plameny najednou šířily a zachvacovaly sloupořadí. Když viděli Židé oheň 
kolem dokola, zmalátněli na těle i na duchu a nikdo se v ohromení nesnažil ani bránit, ani hasit. 
Strnule stáli a přihlíželi. Ačkoli klesali na mysli pro to, co bylo mařeno, přece nedostávali rozum pro 
budoucnost, nýbrž rozpalovali se hněvem proti Římanům, jako by hořel již i samotný chrám. Toho dne 
a v následující noci nabýval požár vrchu. K zapálení sloupořadí totiž dosahoval sil postupně, nikoli na 
všech stranách najednou.  

Nazítří přikázal Titus části vojska hasit a urovnat cestu ke branám, aby legie mohly pohodlněji vejít, a 
povolal k sobě velitele. Sešlo se jich šest nejvyšších ...a radil se s nimi o chrámu. Někteří soudili, že má 
být použito práva válečného. Dokud prý bude stát chrám, k němuž se ze všech stran shromažďují, 
neustanou Židé vyvolávat vzpoury. Někteří zase doporučovali, aby byl chrám zachován, jestliže jej 
Židé opustí a jestliže v něm nikdo nebude ve zbrani. Kdyby však do něho vkročili a bojovali, ať je 
zapálen, protože pak je to hrad a nikoli již chrám; bude to ostatně bezbožný čin těch, kdo k tomu 
Římany donutí, nikoli Římanů. Titus pak prohlásil, že i kdyby snad Židé do chrámu vstoupili a bojovali 
odtud, že se nebude za lidi mstít na věcech neživých a že nikdy nedá zapálit tak nádherné dílo ... Nato 
Titus rozpustil shromáždění a rozkázal velitelům poskytnout ostatním branným silám odpočinek, aby 
byly do boje silnější. Vybraným vojákům z kohort uložil upravit cestu přes zbořeniště a uhasit oheň.  

Onoho dne ochromila úsilí Židů únava a ohromení. Nazítří shromáždili své síly, a dodavše si odvahy, 
učinili o druhé hodině východní branou výpad proti strážím vnějšího chrámového obvodu. Ti sice 
jejich útoku statečně čelili, a ohradivše se zepředu štíty, srazili se v šik jako zeď. ... Dříve než došlo k 
rozhodujícímu obratu v bitvě, přispěchal jim na pomoc Titus s vybranými jezdci, neboť viděl vše z 
Antonie. Židé jeho útok nevydrželi, a když první z nich padli, obrátila se většina na útěk. Když se 
Římané vraceli, obrátili se a doráželi na ně a opět utíkali, když ti se proti nim obrátili. Až okolo páté 
hodiny denní byli přemoženi a uzavřeni do vnitřního chrámového obvodu. ...  

[Nazítří] došlo ke srážce mezi posádkou chrámu a těmi, kdo hasili požár vnitřního chrámového 
obvodu [srov. obr. 53, s. 132]. Římané Židy obrátili na útěk a pronikli až ke chrámu. A tu kterýsi z 
vojáků ani nevyčkal rozkazu, ani se nezalekl tak hrozného počínání, nýbrž veden jakýmsi božím 



popudem popadl kus hořícího dřeva, dal se pozdvihnout od svého spolubojovníka a vhodil oheň do 
zlatých dvířek, kterými byl od severní strany příchod k příbytkům okolo chrámu. Když plamen vyšlehl, 
spustili Židé křik hodný té pohromy a sbíhali se, aby tomu zabránili. Ani už nebrali ohled na svůj život, 
ani nešetřili sil, když zanikalo to, co předtím opatrovali.  

Kdosi přiběhl k Titovi a oznámil mu, co se děje. Byl právě ve stanu a odpočíval po bitvě. Vyskočil, jak 
byl, a běžel ke chrámu, aby ohni zabránil. Za ním následovali všichni velitelé a k nim se přidaly 
ohromené legie. Byl křik a zmatek, když se tak veliké vojsko dalo do pohybu beze všeho pořádku. 
Caesar voláním a pravicí naznačoval bojujícím, aby oheň hasili. Jeho volání však nikdo neslyšel, 
protože je ohlušoval příliš veliký řev, a jeho znamení si nevšímali, protože někteří byli zabráni do boje 
a jiní hněvem zaslepeni. Útok legií, které se hnaly dovnitř, nezadrželo ani napomínání, ani hrozby, 
nýbrž vztek byl všem vojevůdcem. Tlačili se u vchodů a mnozí byli od svých pošlapáváni, mnohým se 
dostalo osudu poražených, když padali na horké ještě a kouřící trosky sloupořadí. Když se dostali do 
blízkosti chrámu, stavěli se, jako by neslyšeli Titových rozkazů, a pobízeli přední řady, aby oheň 
zakládali. Vzbouřenci již tomu nemohli zabránit, a tak všude bylo vraždění a útěk. Většina občanstva, 
lid slabý a bezbranný, byla pobíjena, kdekoli byl kdo dopaden. Okolo oltáře se nahromadilo množství 
mrtvol, po chrámových stupních teklo množstvírve a těla těch, kteří byli zabiti nahoře, klouzala dolů.  

Caesar nebyl schopen zadržet zuřivost rozvášněných vojáků a požár se vzmáhal. Vešel tedy s veliteli 
dovnitř, prohlédl si nejsvětější svatyni chrámovou a věci, které byly uvnitř, daleko krásnější, než jak 
tvrdila pověst u cizích národů, a ne horší, než jak se domácí lidé vychloubali a jak byly u nich 
proslaveny. Plameny dosud nikudy nepronikaly dovnitř a stravovaly příbytky okolo chrámové budovy. 
Nahlédnuv, jak tomu také bylo, že je možno ještě stavbu zachránit, vyběhl ven a sám se pokoušel 
pohnout vojáky k tomu, aby oheň hasili. Liberalovi, centurionovi kopiníků ze svého doprovodu, nařídil, 
aby neposlušné holemi k tomu donucoval. Leč i jejich úctu před caesarem i strach z toho, kdo jim 
bránil, přemohl vztek, nenávist k Židům a jakési opravdu divoké válečné nadšení. Většinu jich také 
pohádala naděje na kořist, neboť byli přesvědčeni, že vnitřek je všude přeplněn penězi, a viděli, že věci 
kolem nich jsou zhotoveny ze zlata. Když caesar vyběhl, aby vojáky zadržel, tu kdosi z těch, kdo 
proběhli dovnitř, rychle vhodil ve tmě oheň do stěžejí brány. Když se uvnitř pojednou ukázaly plameny, 
odešli velitelé za caesarem a nikdo vojákům venku zapalovat nebránil.  Tak byl tedy chrám zapálen 
proti vůli caesarově" (Válka žid. VI,4,232-267).“ (Gerhard Kroll) 

2. židovská vojna 

Ešte raz Židia povstali – a to v 2. storočí, za povstania bar Kochbu, ktoré skončilo úplnou pohromou a 
zničením Jeruzalema. 

„Najúspešnejší z jeho ‚konkurentov' bol Bar Kochba, židovský rebel, ktorý sa v roku 132 po Kr. 
podujal oslobodiť Jeruzalem od Rimanov. Istý Akiba Veľký, najvýznamnejší medzi rabínmi a 
zákonníkmi vtedajších čias, ho verejne vyhlásil za Mesiáša. V záchvate nadšenia nad jeho prvými 
víťazstvami sa dokonca začali raziť mince s nápisom: ,V prvom roku spásy Izraela'. Bar Kochba 
znamená: Syn hviezd. Keď sa však povstanie proti Rimanom skončilo druhým a konečným zničením 
Izraela, stal sa z mena Bar Kochba, Syna hviezd, obratom Bar Koseba, Syn klamstva." (Peter Seewald) 

porov.: „Římské stříbrné mince (tetradrachmy a denáry), … byly kolkovány za druhého 
židovského povstání vedeného Bar Kochbou (= syn hvězdy) v letech 132-135 po Kr., nesou jako 
znamení národního sebevědomí symboly z velké minulosti Izraele. Cílem povstání bylo obnovit 
zničený chrám. Na kolkované tetradrachmě je tak zobrazeno průčelí chrámu zdobené čtyřmi 



sloupy, nad ním je hvězda a mezi sloupy je schránka na tóru. Je to vůbec nejstarší zobrazení 
herodovského chrámu, jaké máme. Hebrejský nápis na minci uvádí skutečné jméno Bar 
Kochby: Šimon (Šimeón). Celé jeho jméno se dovídáme z dopisů nalezených v jeskyních u 
Mrtvého moře: Šimon ben Kózeba - Šimon, syn Kózebův. Jako narážka na jeho neúspěch 
vzniklo později posměšné jméno Ben Kózeba (= syn lži). Jméno Bar Kochba obdržel Šimon až 

od starých církevních spisovatelů. Souvisí s proroctvím Bileámovým: „Vyjde hvězda [kókab] z 

Jákoba" (Nm 24,17), jež rabbi Akiba (t 135 po Kr.) vztahoval na svého současníka Šimona. V 

jednom traktátu Jeruzalémského talmudu stojí: „Když rabbi Akiba spatřil Bar Kózebu, řekl: 
Toto je král, Mesiáš! Rabbi Jóchanan b. Torta mu odvětil: Akibo, tráva ti vyroste na bradě, a 
stále ještě nepřijde Davidův syn [Mesiáš]!" (p. Taanít 4 [68d,44]). Nápisy na mincích z po-

vstání ukazují na vnitřní rozpory ohledně mesiášského nároku Bar Kochby: „Rok jedna 

vykoupeni Izraele" (132 po Kr.), „Rok dva svobody Izraele" (133 po Kr.) a (rok tři) „svobody 

Jeruzaléma" (134 po Kr.). (K rubu mince srov. obr. 117, s. 267.)“ (Gerhard Kroll) 

„Příčiny povstání nejsou zcela jasné, jednou z nich byl zřejmě plán císaře Hadriána na 
znovuvybudování zničeného Jeruzaléma v pohanské město Aelia Capitolina, ve kterém měl na místě 
zničeného Chrámu stát Jovův chrám. Hadrián navíc zakázal Židům obřízku.[3]  Do čela povstání se 
postavil Šimon bar Kozeba, který díky podpoře rabiho Akivy získal podporu židovských předáků. Se 
Šimonem byly spojovány mesiášské představy a bylo mu dáno nové přízvisko bar Kochba, což 
znamená „Syn hvězdy“. Když však byla rebelie Římany potlačena a mesiášské naděje zklamány, byl 
přejmenován na bar Koziba, tj. „Syn lži“. … Zprvu byli Židé velmi úspěšní – podařilo se jim dobýt 
Jeruzalém a velkou část území Judska. O závažnosti povstání hovoří i to, že k jeho potlačení vyslal 
Hadrián svého nejlepšího vojevůdce Sexta Julia Severa, který v bojích ztratil celou jednu legii. 
Římanům se však nakonec podařilo oblast zpacifikovat, vytlačili povstalce do Judské pouště, kde je 
nakonec pobili.[5]  Výsledky války byly pro Židy hrozivé. Hadrián zakázal Židům jejich náboženství, 
popravoval jejich učence a zakázal používání a vlastnění Tóry. Mnozí Židé byli odvedeni do 
otroctví.[6] Na místě Jeruzaléma nechal postavit římské město Aelia Capitolina, do kterého byl Židům 
vstup zakázán a ve kterém byl vybudován chrám se dvěma sochami, jednou Jovovou, druhou svou. 
Judeu přejmenoval podle dávných Pelištejců na Palestinu, aby zahladil i sebemenší památku na 
židovské osídlení.[7] Veškeré naděje, že Židé obnoví svůj stát tak na dlouhá staletí vzala za své.“ 
(wikipedia) 

Malo to ešte jednu dohru, týkajúcu sa kresťanov: 

• „Židovskou komunitu i nadále sužovaly daně a další útlak ze strany Římanů. Museli se 
osvobodit. V roce 132 stál rabbi Akiva v čele druhé židovské revolty proti Římu. Akiva byl u 
lidí nesmírně oblíbený, a proto židovští muži povstali. Ti, kteří věřili v Ježíše, i ti, kteří nevěřili, 
bojovali bok po boku pod korouhví svobody. Potom se rabín Akiva dopustil strašné chyby. 
Prohlásil, že Šimon Ben Kosiba, generál, který vzpouru vedl, je Bar Kochba, „Syn Světla”, 
Mesiáš. Zatímco to většinu Židů povzbudilo, na ty, kdo věřili v Ježíše jakožto Mesiáše, to mělo 
opačný účinek. Nemohli bojovat pod praporem někoho, kdo byl, jak věřili, falešným 
mesiášem. Po tisících dezertovali.  Provést vzpouru proti Římu by bylo dosti těžké i kdyby byla 
židovská armáda v plné síle, ale když ji opustilo mnoho tisíc mužů, byla vzpoura odsouzena k 
neúspěchu. Stejně jako se válka v Jeruzalémě vlekla strašné čtyři roky, trvalo toto povstání v 
Palestině více než tři. Ztráty na obou stranách byly velké. Nakonec byli Bar Kochba, rabín 
Akiva a ostatní vůdcové revolty usmrceni.  Pomsta Římanů na Židech byla rychlá a bolestná. 
Jeruzalém byl zničen a srovnán se zemí. Všem Židům tam byl zakázán přístup. Když židovský 



národ trpěl pod novou tyranií, neobrátil svůj hněv a nelibost proti rabínovi Akivovi, že byl 
špatným prorokem, ani proti Bar Kochbovi, že byl falešným mesiášem. Lidé obrátili svůj 
hněv proti těm dezertérům, kteří považovali Ježíše za svého Mesiáše.  Hněv proti věřícím 
rostl, až si rabíni uvědomili, že musí jednat. Prohlásili věřící za zrádce. Lidé se s nimi neměli 
stýkat. Byli vyhoštěni ze židovské komunity. Byli odpadlíci.“ (Stan telchin, Zrada) 

Vízia pohromy 
33 Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?  34 Preto, hľa, ja k vám posielam 
prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, 
iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta,  35 aby 
na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela 
až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a 
oltárom.  36 Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie.  37 Jeruzalem, 
Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz 
som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a 
nechceli ste!  38 Hľa, váš dom vám ostáva pustý.  39 Lebo vám hovorím: Odteraz ma 
neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: “Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.”"  
(Mat 23:33-39 SSV) 

hadie plemeno: „Ježíš oslovuje zákoníky a farizeje stejně jako Jan Křtitel v Mt 3,7.“1 

posielam prorokov: „ Důraz se tu klade na přijetí, a ne na poslání. Jedná se zřejmě o 
křesťanské misionáře působící v době mezi Ježíšovou smrtí a sepsáním tohoto 
evangelia. Zmínka o ukřižování (římský způsob popravy) bere to, co se přihodilo Ježíši, 
jako vzor. Spojení „vaše synagógy" vyjadřuje distanci křesťanů od jejich židovských 
protivníků.“ 

toto pokolenie: ani nie v zmysle generácie – aj keď v tomto prípade to sedí, Ježišom 
predpovedané veci sa udiali naozaj ešte za tejto generácie – ale skôr v zmysle skupiny 
ľudí, ktorá nesie, drží sa nejakého postoja, praxe a zachováva ju. 

váš dom: „Vztahuje se oikos („dům") k Jeruzalému či k chrámu (anebo k obojímu)? Z 
Matoušova pohledu se tento výrok týkal zkázy Jeruzaléma a jeho chrámu. … Matouš 
ukazuje, že zničení Jeruzaléma je následek jak špatného zacházení s Ježíšem a jeho 
misionáři, tak s proroky v minulých dobách. Kvůli tomu „váš dům vám zůstane zpustlý" 
(23,38).“ 

až kým nebudete hovoriť: „Časová spojka heós („dokud") zde má zřejmě 
kondicionální význam: Jedině až Jeruzalém pronese Žl 118,26, tehdy přijde Syn 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú cistácie zo SP 



člověka.“ – čo je dôvodom, prečo po zmŕtvychvstaní sa Ježiš zjavuje už len „svojim“ a 
nie verejne všetkým. Dôvod, prečo sa Ježiš takto „masovo“ nezjavuje všetkým, naznačil 
Ježiš už aj vo svojom podobenstve: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani 
keby niekto z mŕtvych vstal. (Luk 16:31 SSV)“ Ľudia sa nestávajú nasledovníkmi Ježiša 
preto, že sa to zrazu zdá výhodné, ale preto, že milujú to, čo Ježiš zosobňuje. Ak si Ho 
nezamilovali počas pozemského života, nezamilujú si Ho už nikdy. Možno by Ho 
nasledovali z vypočítavosti – kvôli zisku spásy a podobne – ale nie z lásky. 
Vypočítavosť by ich ale nakoniec aj tak zradila, pretože „vypočítavosť zbožštenia 
nečiní“, ak by sme parafrázovali tradičný morálny výrok… 

TAJOMSTVO BOŽEJ BEZMOCNOSTI 

• Záverečný Ježišov plač nad Jeruzalemom je dokladom Božej bezmocnosti – 
bezmocnosti všeomohúceho Boha – ktorú si sám Boh vymedzil voči slobodnej 
vôli človeka. 

• Človek môže svojou slobodou zhatiť a zničiť všetky Božie plány a zámery. 
o Aj preto, keď sledujeme SZ proroctvá – sú často skôr ohlásením Božích 

zámerov, než presnou predpoveďou budúceho. 
o Preto aj ich uskutočnenie je rôzne: viac, či menej podarene, v závislosti na 

tom, ako sa človek k týmto Božím zámerom postaví… 

DO PRAXE: 

Niekedy (často?) máme tendenciu pristupovať k dianiu vo svete a v našich životoch 
tak „kalvínsky fatalisticky“  v zmysle: „Veď ako Boh dá… ako Boh zariadi… veď sa 
už len modlím, aby to Pán Boh vyriešil…“ 

Toto ale nie je kresťanstvo.  

Kresťanstvo je neustála dynamika spolupráce medzi Bohom a človekom, kde: 

• človek nikdy nemôže nahradiť to, čo je Božou časťou „práce“  (vyjadrené 
hlavnou pravdou: „Milosť Božia je na spásu potrebná“) 

• ale ani Boh nemôže nijako nahradiť našu časť „práce“  (porov. Augustínovo 
„Vykúpil si nás, Bože, bez nás, ale nespasíš nás bez nás!“) 

Konečným dokladom tohto faktu je PEKLO – miesto, odporujúce Božej vôli a 
zámerom a predsa jestvujúce:  

• „Peklo bude večným monumentom ľudskej dôstojnosti a veľkosti samostatného 
rozhodovania sa človeka. Je to chránené miesto, kde Boh hovorí dve dôležité 
veci: ,Slobodu rozhodovať sa rešpektujem až tak, že nikoho nebudem nútiť ísť 



tam, kam ja chcem, a nositeľov mojej podoby si tak veľmi vážim, že ich nikdy 
nezničím'.“ (J. P. Moreland, filozof) 

• „Vo vzťahu k Bohu, ktorý nikoho nenúti, aby Ho miloval, je existencia pekla 
svedectvom toho, že Boha milujeme slobodne. Práve táto sloboda plodí peklo, 
pretože môžeme vždy povedať „nebuď vôľa Tvoja“, a sám Boh proti týmto 
slovám nič nezmôže.“ (Pavel Evdokimov) 

Čo to znamená v praxi pre nás, vyjadril veľmi dobre sv. Ignác z Loyoly: 

„ Konaj tak, akoby všetko záležalo len od teba, ale modli sa tak, ako keby  
všetko záležalo iba na Bohu!“ 

Pozor na ohúrenie! 

Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu 
chrámové stavby. 2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: 
Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené." (Mat 24:1-2 SSV) 

vyšiel z chrámu: „Slovo „chrám" (hierori) označuje chrámový okrsek, a nejednu 
budovu, jako svatyni svatých. Podle Matoušova vyprávění v Mt21,23 Ježíš vstoupil do 
chrámového okrsku. A tak mnohé polemiky a obvinění zákoníků a farizeů se udály v 
chrámovém okrsku.“ 

chrámové stavby: „Učedníci jsou uchváceni pohledem na vznešený a krásný chrám.“ 
(SF) – v tomto čase Chrám dosiahol vrchol svoje krásy a pompéznosti, bol jedným z 
divov sveta – porov. snahu Títa Vespasiána o jeho záchranu, popísanú vyššie. 

kameň na kameni: „Ježíšův výrok ukazuje na zkázu Herodova chrámu. Znovu se 
objevuje ve vyprávění o jeho soudu před sanhedrinem (Mt 26,61) a v době, kdy visí na 
kříži (Mt 27,40). Může být brán jako prorocké varování v tradici Jeremiášově (viz Jer 
7,14; 9,11)“ 

DAR ROZOZNÁVANIA 

Znovu si pripomeňme Gamalielove slová: 

„ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa,  39 ale ak je od Boha, 
nebudete ich môcť rozvrátiť.   (Act 5:38-39 SSV)“ 

• Často sa nám stáva, že sme uchvátení a ohúrení vecami, ktoré vyzerajú tak 
skvelo, tak pokrokovo a moderne! Fandíme im a podporujeme ich. 



• AK ALE NIE SÚ POSTAVENÉ NA KRISTOVI – nakoniec sa rozpadnú a 
skončia obrovskou pohromou. 

o Mnohí kresťania napríklad sprvu podporovali nacizmus – ale keď 
rozpoznali jeho protikresťanské zamerania, opustili ho, ešte pred 
vypuknutím Druhej svetovej vojny. Dejiny im dali za pravdu. 

o Mnohí kresťania sprvu sympatizovali s komunizmom a videl sa im dobrý. 
Ale nebol postavení na Kristovi – a dejiny nakoniec ukázali jeho strašlivé 
ovocie a neslávny koniec. 

o Dnes sme svedkami podobného úpadku Západnej spoločnosti, ktorá 
úmerne strate svojich kresťanských hodnôt a koreňov smeruje k zániku a 
vymretiu, podľa mnohých už neodvratnému. Napriek tomu je veľa 
kresťanov, ktorí sú uchvátení víziami, ktoré kreslí a radšej sa priklonia k 
štátu a ideológii, ktorú presadzuje, než k Evanjeliu Ježiša Krista… 

POUČENIE OD ESÉNOV? 

„Esejci neboli dajakou bezvýznamnou okrajovou skupinou, ako to vyznieva zo 
Židovských starožitností historika Jozefa Flavia alebo zo záznamov Filóna 
Alexandrijského či rímskeho spisovateľa Plínia. V Jeruzaleme v 2. storočí pred Kristom 
dominovali v jednej štvrti ako silná židovská obec, usadená pri Esejskej bráne na 
Sionskom vŕšku, ako aj v početných dedinách na vidieku. … nikto zo starého Izraela 
nepestoval vedomie o blízkom príchode Mesiáša tak naliehavo ako oni. Štúdiom Písma, 
vlastnými výpočtami a v neposlednom rade aj činnosťou svojich vizionárov museli v 
Izraeli patriť k najlepšie informovaným skupinám. … Ako poznamenával Jozef Flavius, 
za desaťročia si urobili dobré meno ako proroci a poradcovia vládcov Hasmoneovcov 
aj Herodiánov. Objavy z Kumránu z roku 1947 potvrdzujú, že okrem biblických 
rukopisov im pomáhala odhaľovať tajomstvá aj rozsiahla knižnica s apokalyptickou 
literatúrou. Bolo to v istom zmysle ich remeselnícke náradie a náčinie používané na 
analýzu blízkej aj vzdialenej budúcnosti. …  

Esejci osídľujú svoj kláštor v Kumráne očividne bezprostredne pred Kristovým 
narodením. Prečo sa však vytrácajú hneď po jeho smrti, akoby ich prehltla zem? … 
Nazdávam sa, že uvedené spojitosti ukazujú, že vytratenie sa esejcov by mohlo 
jednoducho súvisieť s ich vplynutím do nového hnutia. V Skutkoch apoštolov sa píše, že 
len v jeden deň sa k Ježišovým  prívržencom pridalo „okolo 3 000 ľudí". To sa už 
približuje číslici, ktorú uvádza Jozef Flavius, keď jadro esejcov udáva počtom 4 000 
veriacich.“ (Peter Seewald) 



• Esejci dokázali kvalitne radiť a presne predvídať – a zachytiť, zrejme, úspešne aj 
„znamenia čias“ – a to vďaka štúdiu. Štúdiu Božieho konania i Božích 
predpovedí. 

• Zjavne sa pritom riadili práve onou Gamalielovou zásadou – ako aj vedomím, že 
naše „viditeľné dejiny“ sú len zlomkom celých dejín, v ktorých nakoniec tým 
hlavným aktérom je Boh: 

o On dovedie dejiny do svojho záveru a nikto s tým nič nezmôže,… 
o … akurát sa môže od tohto diela oddeliť – a o tom je Peklo, miesto 

„stratených – za-tratených“ 

DO PRAXE: 

Dejiny znova a znova potvrdzujú pravdivosť tohto kritéria rozoznávania. 

Mali by sme sa učiť držať sa ho aj my, všade a vo všetkom: 

• v Cirkvi  – a odlíšiť to, čo zodpovedá jej božskému poslaniu od „aktivít“, ktoré 
síce vyzerajú pekne, ale sú len ľudské a v konečnom dôsledku márne… 

• v súkromnom živote – manželstvo, rodina,… „Lepšie je (mať) málo a báť sa 
Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj. (Pro 15:16 SSV)“ – vedeli to už ľudia v 
starozákonnej dobe! 

• v spoločenskom živote – neuspokojiť sa s „menším zlom“, ani sa nenechať 
uchvátiť pozlátkom a propagandou politikov a lobistov a podobne; ale jasne a 
zásadne hľadať a sledovať to, čo je Božie, čo je založené na Bohu a čo jediné má 
šancu pretrvať a priniesť opravdivý prospech a prosperitu aj samej spoločnosti. 

atď. 

Čas konca a jeho znamenia 
3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa 
ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?"  4 
Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.  5 Lebo prídu mnohí v 
mojom mene a budú hovoriť: “Ja som Mesiáš.” A mnohých zvedú.  6 Budete počuť o 
vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte 
nebude koniec.  7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 
Miestami bude hlad a zemetrasenie.  8 Ale to všetko bude len začiatok útrap.  9 Potom 
vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje 
meno.  10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.  11 Vystúpi 
mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.  12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v 
mnohých vychladne láska.  13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.  14 Toto evanjelium 



o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom 
príde koniec.  15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal 
prorok Daniel - kto číta, nech pochopí:  16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;  
17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,  18 a kto bude na poli, 
nech sa nevracia vziať si plášť.  19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni 
pridájať!  20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,  21 lebo vtedy 
bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.  22 A keby 
sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.  23 
Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte.  24 
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, 
aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.  25 Hľa, hovorím vám to vopred.  26 Keby vám 
teda povedali: “Hľa, je na púšti,” nevychádzajte; “Hľa, skrýva sa v dome,” neverte.  27 
Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna 
človeka.  28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.  29 Hneď po súžení tých dní 
slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské 
mocnosti sa zachvejú.  30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene 
zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a 
veľkou slávou.  31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia 
jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.  (Mat 24:3-
31 SSV) 

POMIEŠANÉ PROROCTVO 

V tomto proroctve Matúš akosi zlial dohromady dve vízie a dve predpovede: „kedy to 
bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“, čiže: 

• Predpoveď o konci Jeruzalema; 
• Predpoveď o skončení dejín a Druhom príchode Krista 

Podľa biblistu Claude Tresmontanta je toto jeden zo znakov toho, že Matúš tento text 
písal ešte pred zničením Jeruzalema, kedy tieto slová bolia naozaj predpoveďou. Aj 
preto obe predpovede od seba jasne neodlíšil, naopak, zlial ich dohromady – možno aj 
preto, že v čase písania evanjelia si sám v sebe myslel, že obe udalosti sa budú 
prekrývať a zničenie Jeruzalema bude zároveň časom Posledného súdu nad svetom. V 
opačnom prípade, ak by Matúš písal svoje evanjelium až po zničení Jeruzalema (ako si 
to časť biblistov z rôznych dôvodov myslí) – isto by sa nedopustil takejto 
neospravedlniteľnej chyby pri jeho zostavovaní! 



KTO A KDE? 

Olivová hora: „Olivová hora je vhodným místem pro Ježíšovu eschatologickou řeč ve 
světle Zach 14,4 (ČEP): „V onen den (= v Hospodinův den) stanou jeho (= 
Hospodinovy) nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se 
rozpoltí vpůli (...)."“ 

učeníci: „Mk 13,3 redukuje posluchače na úzký kruh čtyř: Petra, Jakuba, Jana a 
Ondřeje (viz Mk 1,16-20, Mt 4,18-22), na první čtyři učedníky povolané Ježíšem.“ 

NECH VÁS NIK NEZVEDIE („JERUZALEM“) 

„Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.  5 Lebo prídu mnohí v 
mojom mene a budú hovoriť: “Ja som Mesiáš.” A mnohých zvedú. “ 

ja som Mesiáš: porov. napr. bar Kochbu z predch. „Podle Mk 13,6 takoví podvodníci 
říkají: „Já jsem to.“ Matoušova změna může naznačovat, že „v mém jménu“ znamená 
spíše jméno Mesiáše/Krista než Ježíšovo. Pokud to tak je, pak by tento výrok narážel na 
běžnější a pochopitelný fenomén v dějinách Izraele než na ty, kteří tvrdí, že jsou Ježíš. O 
těchto postavách v 1. stol. po Kr. viz Josef Flavius, Ani 17,271-285 a Sk 5,35-39. 
Tvrzení „Já jsem Mesiáš“ se rovnalo nároku na královskou moc a vzbuzovalo politicko-
revoluční asociace.“ 

• Naozaj sa to udialo – hoci aj u spomenutého bar Kochbu. 
• KRESŤANIA ale boli pamätlivý týchto slov – a „varovaní akousi apokalypsou“ 

včas unikli do bezpečia… 

Toto varovanie sa síce vzťahuje v prvom rade na osud Jeruzalema, ale je, 
samozrejme, univerzálnejšie. 

• porov. predchádzajúcu časť „všetko bude zborené“… 

ZNAMENIA KONCA („JERUZALEM“) 

„6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To 
musí prísť, ale ešte nebude koniec.  7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo 
proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.  8 Ale to všetko bude len začiatok 
útrap.  9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať…“ 

Povstane národ proti národu: V čase Ježiša vládol tzv. „Augustov mier“, kedy Rím 
žil nezvyčajne dlho v mieri: „Augustus v roku 17 pred Kr. pri príležitosti slávnosti Ludi 



saeculares (storočné hry) presadil tzv. Pax Augusta (Augustov mier), stav všeobecného 
mieru v celej ríši.“ (wikipedia). Po Augustovej smrti ale časom zanikol: „Senát 
prehlásil Nera za verejného nepriateľa. Cisár, ktorý nemal inú možnosť, spáchal roku 
68 samovraždu. Vymrela ním juliovsko klaudiovská dynastia. Keďže Nero nenechal 
nástupcu, mal ho vyvoliť senát. Nedokázal sa však dohodnúť a tak voľba cisára 
pripadla na armádu. To viedlo k rýchlemu striedaniu cisárov v krátkej dobe, tzv. ,,rok 
štyroch cisárov“ na prelome dvoch rokov. Z boja o moca nakoniec víťazne vyšiel 
Flavius Vespazianus, zakladateľ novej flaviovskej dynastie.“  (wikipedia). K tomu si 
treba pridať Prvé židovské povstanie,…  a obraz je dokonalý. 

• Okrem toho má ale toto znamenie aj apokalyptický nádych: „O válkách jako 
znameních Mesiášova příchodu viz4Ezd 13,31-32: „Jedni se budou stavět proti 
druhým, město proti městu, místo proti místu a národ proti národu, království 
proti království. Až se tyto věci stanou, nastanou znamení, jež jsem ti ve vidění 
předem ukázal. Tehdy se zjeví můj Syn, kterého jsi viděl jako muže vystupujícího z 
moře."“ 

hlad a zemetrasenia: ozvenu toho nachádzame aj v Skutkoch apoštolov: „28 Jeden z 
nich, menom Agabus, vstal a z vnuknutia Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom 
svete. A aj bol za Klaudia. (Act 11:28 SSV)“ Claudius bol rímskym cisárom v rokoch 41 
až 54 po Kr., kým ho neotrávila jeho štvrtá a posledná manželka Agrippina, aby tak 
uchvátila cisársku hodnosť pre svojho syna Néra. Zmienený hladomor sa odohral v roku 
48 po Kr. 

• Ale zase je tu aj apokalyptický nádych: „O hladomorech a zemětřeseních mezi 
„dvanácti pohromami" viz 2 Bar 27,6-7.“ – čo je dôvod, ktorý asi ešte viac 
pohnul Matúša k tomu, aby tieto znamenia spájal s druhým príchodom Krista. 

mučenie a zabíjanie: Okrem prenasledovania zo strany Židovstva začalo veľké 
prenasledovanie kresťanov za cisára Nera, ktorý vládol Ríši v rokoch 54 až 68: „Aby 
tedy zahladil tu pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, 
jež lid pro neřestný život nenáviděl a nazýval křesťany. Původce toho jména Kristus byl 
za vlády Tiberiovy prokurátorem Pontiem Pilátem popraven; zhoubná ta pověra byla 
sice prozatím utlumena, ale znova propukla netoliko v Judeji, kolébce toho zla, nýbrž i v 
Římě.“ (Tacitusa, Letopisy XV,44). 

len začiatok útrap : gr. odin, pôrodné bolesti. Ježiš voľbou tohto slova prenáša dôraz z 
„bolesti“ na „pôrod“ a naznačuje, že to, čo pre iných bude iba bolesťou a utrpením, pre 
kresťanov bude len sprievodným znakom príchodu čohosi omnoho väčšieho. 



ZNAMENIA KONCA („KONIEC SVETA“) 

Koniec „pohody v Júdei“ a zničenie Jeruzalema je „začiatkom konca“ a 
„posledných čias“ aj v tomto smere: v oblasti nenávisti, prenasledovania a 
utrpenia, ktoré ale „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rom 8:28 SSV)“ 

V tejto chvíli tak aj text plynule prechádza zo znamení konca Jeruzalema na 
znamenia konca sveta: 

„… a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.  10 Vtedy mnohí odpadnú a 
budú sa navzájom udávať a nenávidieť.  11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú 
mnohých.  12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.  13 Ale kto 
vytrvá do konca, bude spasený.  14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po 
celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ 

„Matouš tedy souhlasil jak s apokalyptickými, tak s rabínskými Židy,  že „skonání věku" 
a/nebo příchod Mesiáše budou doprovázet přírodní katastrofy, války, mravní a 
duchovní zmatení. Radil k trpělivosti („Kdo  vytrvá do konce, ten bude spasen") 
založené na poznání, že to je pouze „začátek porodních bolestí" (24,8). Pro Matouše (a 
ostatní křesťany) bude skonání tohoto věku/světa vyznačeno parúsií Ježíše, Syna 
člověka. Před ní radostná zvěst o království „bude hlásána všem pohanským národům" 
(24,14). A bude panovat rozdělení a zmatek dokonce uvnitř samotné obce.“ 

falošní proroci: teda nielen „falošní Mesiáši“, ale aj „falošní proroci“, ktorí ohlasujú 
niečo iné, odlišné od Boha a zvádzajú ľudí k inej, ale vo svojej podstate falošnej nádeji 
– znova motív z predchádzajúceho text nášho dnešného zamyslenia. Porov.: „tvoji kupci 
boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. (Rev 18:23 SSV)“, resp. „20 Ale 
šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi 
tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého 
jazera, horiaceho sírou. (Rev 19:20 SSV)“ 

v mnohých vychladne láska: Problém nie je v nenávisti sveta, v prenasledovaní, v 
útlaku, v hrozbe smrti, veď „v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás 
miluje. (Rom 8:37 SSV)“ Problém je, že tak veľký „nával zla“ môže v človekovi 
zadusiť lásku a nahradiť ju strachom, nenávisťou, pomstou,… – alebo jednoducho 
prispôsobením sa, aby si zachránil (na úkor Krista) to, čo miluje, porov.: 

• „28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, 
ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. (Mat 10:28 SSV)“ 

• „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho. (Mat 16:25 SSV)“ 

• „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mat 6:21 SSV)“ 



„Skutečné zlo není utrpení, ale ochladnutí lásky. To je výsledek strachu, který odpovídá 
na násilí násilím.“ (SF) 

kto vytrvá do konca: kto vytrvá v láske, tak, ako Ježiš: „22 On sa nedopustil hriechu, 
ani lesť nebola v jeho ústach.  23 Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal 
sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.  (1Pe 2:22-23 SSV)“ Toto je jediné, o čo 
ide – a v tomto smere má práve ono prenasledovanie a utrpenie onen „očistný 
charakter“, ktorý vysvetľuje apoštol Peter: „6 Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, 
trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,  7 aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho 
vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a 
česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.  (1Pe 1:6-7 SSV)“ 

• Cieľom a zmyslom ľudského života je láska a vernosť voči Bohu, ktorý má 
rovnaký postoj lásky a vernosti voči človekovi. 

• Všetko, čo človek na svete zažíva, sa z tohto pohľadu mení z „problému“ a 
pohromy na „príležitosť“. 

hlásanie až po koniec sveta: takisto jedno zo znamení, ktoré vopred varuje (aj keď si to 
mnohí učeníci a vari ani apoštoli sprvu úplne nevšimli), že „koniec sveta“ až tak blízko 
nie je! 

ZNAKY ZNIČENIA JERUZALEMA („JERUZALEM“) 

15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - 
kto číta, nech pochopí:  16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;  17 kto bude na 
streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,  18 a kto bude na poli, nech sa nevracia 
vziať si plášť.  19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!  20 Modlite 
sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,  21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké 
nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.  22 A keby sa tie dni neskrátili, 
nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.   

ohavnosť pustošenia: „Tento výraz, který pochází z Dan 9,27, mluví o znesvěcení 
chrámu, když byl zasvěcen modle (srov. 1 Mak 1,54).“ (SF) – „Tato vsuvka se často 
vykládá jako odkaz na hrozbu císaře Caliguly v r. 40, jehož socha byla vztyčena v 
jeruzalémském chrámě. Jinými slovy, čtenář je nasměrován, aby našel analogii mezi 
tím, co se přihodilo za vlády Antiocha IV. Epifana v 2. stol. př. Kr. a za Caliguly v r. 40 
po Kr. Lk 21,20 vykládá „ohavnost" jako římský útok na Jeruzalém r. 70 po Kr. („až 
uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tehdy poznáte, že se přiblížil jeho konec").“ 

„Řecké spojení to bdelygma tú erémóseós („ohavnost zpustošení") je založeno na 
hebrejském vyjádření v Dan 9,27; 11,31; 12,11 (hašíqqúc írfšómém), které je zase 



parodií na jméno božstva, jež bylo uctíváno v jeruzalémském chrámě v r. 167 př. Kr. za 
seleukovského krále Antiocha IV. Epifana. Toto božstvo bylo semitským „Pánem 
nebes", v hebrejštině ba'al šá-majim. Ba'al („pán") bylo nahrazeno slovem šiqqúc 
(„ohavnost"). Slovo me šómém („působící zpustošení") je hříčka na slovo „nebesa" 
(šámajim).“ 

nech utečú do hôr…: Aj toto by mohla byť práve tá „akási apokalypsa“ akési 
„zjavenie“, vďaka ktorému kresťania včas unikli z Jeruzalema a vyhli sa tak masakru, 
ktorý nasledoval pri jeho páde. 

na streche: „Střechy domů byly obvykle ploché a sloužily k různým účelům: k 
večernímu posezení, k jídlu, k oslavám, k sušení ovoce a zeleniny atd. Tento popis 
naznačuje vnější přístup po schodech. Smyslem tohoto varování je pohybovat se co 
nejrychleji a nenechat se ničím rozptýlit.“ 

plášť: „Řecký výraz himation označuje svrchní oděv či dlouhý plášť. Ten, kdo pracoval 
na poli, jej mohl odhodit, když byl zcela zaměstnán náročnou činností. Obraz ukazuje, 
že plášť byl pohozen stranou na poli. Varování zní, aby se pro něj už nikdo nevracel.“ 

beda ťarchavým: „Protože pro tyto osoby by bylo cestování nesnadné, náhlý výskyt 
„ohavnosti" a nutnost rychle utéci by pro ně byly zvlášť obtížné“ 

zima a sobota: „V zime bylo cestování v Palestině kvůli dešťům a plnícím se wádí 
obtížné. V sobotu nesmí Žid podnikat dlouhé cesty, a tudíž by musel čelit „krizi 
svědomí", pokud by se toto přihodilo v sobotu.“ – pre nás je krásna práve dilema, u nás 
asi nevídaná, kedy by človek riešil otázku, či radšej dodržať Boží príkaz o (u nás) 
nedeli, alebo si zachrániť život; a keď sa nemodlí za to, aby nemusel pred ničím a 
nikam utekať, ale viac mu záleží na tom, aby nemusel utekať v (u nás) nedeľu a porušiť 
tak odpočinok a povinnosť nedeľnej omše a tak… Holt, boli to iné časy ako dnes…  

veľké súženie, aké nebolo: znova to dýcha tak trochu apokalypticky, ale je pravdou, že 
nič podobné, ako počas obliehania v roku 70 po Kr. Jeruzalem naozaj nezažil… a vari 
ani už nezažije… 

keby sa tieto dni neskrátili: znova sa to dá chápať dvojako: 

• historicky: nečakaná prestávka v obliehaní, ktorá umožnila kresťanom opustiť 
Jeruzalem; 

• apokalypticky: Boh nedovolí, aby utrpenie presiahlo mieru užitočnosti a 
únostnosti, nikdy teda nebude „skúšať“ človeka a očisťovať ho nad jeho sily… 

vyvoleným: „„Vyvolení" je termín používaný často ve Starém zákoně o Izraelitech a v 
Novém zákoně o křesťanech. Bůh je tím, kdo vybírá či vyvoluje. Jeho výběr se nezakládá 



na vzdělání či přirozené nadřazenosti vyvolených. Výběr povyšuje vyvolené, aby žili v 
souladu s Božími záměry (viz Dt 7,6-11).“ – hlavná pointa je v tom, že aj uprostred tejto 
pohromy je to stále Boh, ktorý je nad všetkým a ktorý – kvôli svojim vyvoleným – 
nedovolí, aby táto príležitosť dozrieť v láske u nich prerástla do „problému“, ktorý by 
ich zlomil. 

ZNAMENIA DRUHÉHO PRÍCHODU KRISTA („KONIEC SVTEA“) 

A znova plynulo prechádzame do znamení Konca Sveta. 

23 Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa, tu je Mesiáš” alebo: “Tamto je,” neverte.  24 
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, 
aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.  25 Hľa, hovorím vám to vopred.  26 Keby vám 
teda povedali: “Hľa, je na púšti,” nevychádzajte; “Hľa, skrýva sa v dome,” neverte.  27 
Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna 
človeka.  28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.  29 Hneď po súžení tých dní 
slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské 
mocnosti sa zachvejú.  30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene 
zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a 
veľkou slávou.  31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia 
jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. 

falošní proroci a mesiáši: Matúš znova opakuje už vyslovené varovania – čo by tiež 
naznačovalo, že tu dal dokopy viacero oddelených predpovedí bez toho, aby jasne 
odlíšil, ktorá sa vzťahuje na čo… 

na púšti… skrýva sa…: „Smyslem těchto typicky ma-toušovských varování je naznačit, 
že příchod Syna člověka nebude skrytou událostí. Nebude nutné ho hledat. Jak ukazuje 
Mt 24,27, jeho příchod bude jasný a veřejný jako blesk, který ozáří oblohu.“ 

orli : „Očekávali bychom spíše „supy" než „orly". Možná, že hebrejský výraz pro „orla" 
(nešer) by měl být překládán „sup". Aristoteles (Hist. Ant. 9,32) i Plinius Mladší (Hist. 
Nat. 10,3) řadili supa mezi orly“ 

• „Kde je mrtvola [falešný prorok], tam se shromáždí supi [nespravedliví lidé].“ 
(M. Daviesová [Matthew, Readings.) 

• „R. Gundry (Matthew: A Commentary on his Handbookfor a Mixed Church 
under Persecution (Eerdmans, Grand Rapids 1994,2. vyd., str. 487) 
poznamenává, že někteří vykladači spatřují ve slovech hoi aetoi orly římských 
legií, které zničily Jeruzalém při prvním židovském povstání v letech 66-73 po 



Kr., avšak kontext u Lukáše nic takového nenasvědčuje a u Matouše se pozornost 
soustřeďuje spíš na příchod Syna člověka než na zkázu města.“ 

slnko sa zatmie…: „Seznam kosmických znamení je způsob mluvy, že celé stvoření 
bude signalizovat příchod Syna člověka. Slova, která vytvářejí seznam, odrážejí jisté 
starozákonní texty: Iz 13,10; Ez 32,7; Am 8,9; JI 2,10.31; 3,15; Iz 34,4; Hag 2,6.21. 
Avšak nikde ve Starém zákoně nejsou tato kosmická znamení spojena s příchodem Syna 
člověka.“ – takže žiadna „obskúrna, neviditeľná udalosť“, ako nám nahovárajú 
napríklad Svedkovia Jehovovi, ale opravdivá „kozmická katastrofa“, ktorú nikto nijako 
nemôže prehliadnuť a ktorá nikoho a nijako nenechá na pochybách čo sa deje a Kto 
prichádza! 

Kým sa ale toto neudeje – sú všetci, ktorí sa budú pokladať za prorokov a Mesiášov, 
vždy jasne a bez najmenších pochýb falošní zvodcovia… 

zjaví znamenie Syna človeka: „Sémeion Syna člověka a polnice doprovázející anděly 
(24,31: „s mohutným hlasem polnice") rozvíjí motiv shromažďování rozptyleného 
Božího lidu. O sémeion jako „žerdi" či „korouhvi" v takovém kontextu viz Iz 11,12; 
49,22; k polnici v tomto kontextu viz Iz 27,13.“ 

budú nariekať: „Motiv naříkajících kmenů může představovat narážku na Zach 12,10-
12. Pokud by tato pasáž byla oním zdrojem, pak pozorný čtenář si mohl být vědom 
zmínky o Ježíšově smrti nahlížené jakoby z pohledu Zach 12,10 („Budou vzhlížet ke 
mně, kterého probodli", viz Jan 19,37; Zj 1,7).“ 

uvidia prichádzať syna človeka: „Tento popis je vzat z Dan 7,13, i když zde je jasné, 
že pro Matouše je Synem člověka Ježíš, ne „někdo v lidské podobě".“ 

zhromaždia vyvolených: „Boží shromáždění vy volených je popsáno v Dt 30,4; Iz 
11,11.16; 27,12; Ez 39,27 a dalších starozákonních a židovských textech. Ale nikde ve 
Starém zákoně nevykonává tuto úlohu Syn člověka (viz Mk 13,27). Snad proto Matouš 
nechává tento úkol provést anděly („ti shromáždí"). O podobném úkolu vykonaném 
anděly viz Mt 13,49-50.“ 

 

Ako už ale postrehol najneskôr sv. Augustín v 4. storočí – všetky znamenia 
príchodu Krista – okrem samého príchodu – sa už odohrali a sú prítomné v každej 
dobe, aj tej našej… Znamená to, že vlastne všetci žijeme už teraz v čase konca? 

Tak o tom už nabudúce! 


