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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C 

Evangelium (Lk 21,5-19) 

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je 

ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, 

(všechno) bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude 

znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! 

Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je 

tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to 

se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti 

národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech 

hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás 

ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás 

předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. 

Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám 

výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. 

Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé 

z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám 

neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Ježíš neodpovídá hned na položenou otázku „kdy to nastane“, ale varuje před 

lžiproroky a před strachem. Těmi lžiproroky nejsou ani tak židovští „falešní 

Mesiášové“, jako spíš lidé pocházející z křesťanství. Tento text obsahuje i 

výzvy k důvěře a k pozornému vnímání „znamení času“: apokalyptická řeč se 

tak stává parenetickou (vybízecí), kdy Kristus vybízí učedníky, aby prožili 

události a zkoušky ve věrnosti a důvěře k Bohu. 

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary 

je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen 

na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Dokonce taková „jistota“, jakou je 

chrám (centrum náboženského života), bude srovnána se zemí! 

Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod 

mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za 

nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí 

stát napřed, ale nebude hned konec. Uvěřit těmto prorokům, kteří se 

odvolávají na Krista (tito přichází v jeho jménu!), by znamenalo opustit Ježíše. 
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Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká 

zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení 

na nebi. Neobvyklé přírodní jevy a katastrofy nabývají celosvětových 

rozměrů. Tyto úkazy nejsou ještě bezprostředním znamením konce světa, mají 

však svůj význam v Božím plánu: „je třeba“, aby nastaly (řecké „dei“ označuje 

„nutnost“, „Boží úradek“: ani to se tedy nevymyká z Božích rukou!). 

Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat 

synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře 

pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Pronásledování předchází 

uvedeným znamením. Evangelista na tomto místě posiluje důvěru učedníků: 

společenství zakoušející pronásledování potřebuje hlubokou důvěru v Boží 

péči a svrchovanost. 

Pronásledování je příležitostí k hlásání evangelia (Sk 11,19). Učedníkům bude 

dána neodolatelná moudrost, proto je zbytečné připravovat si jakoukoli „řeč“. 

Naplnění tohoto příslibu se ukázala na Petrovi, Pavlovi či Štěpánovi. V tomto 

evangelním úryvku se mluví o svědectví v Ježíšově moci, zároveň je to však 

svědectví v Duchu (Lk 24,48n.; Sk 2,33). 

Ježíš nepovzbuzuje k sebeobraně či „kličkování“ před soudem, ale k jasnému 

svědectví: „zdravý rozum“ by velel zapřít Krista, cestou je však vytrvat při 

něm, i za cenu vlastního života. Vytrvalost se v Lukášově teologii objevuje 

často (Sk 11,23; 13,43; 14,22): umožňuje přinést plody (Lk 8,15) a vejít do 

království (Sk 14,22). 

 

SHRNUTÍ 

Tato eschatologická řeč je situována do jeruzalémského chrámu a je určena 

všem přítomným posluchačům, tedy ne určité vybrané skupině. Lukáš přebírá 

její hlavní rysy od Marka (Mk 13). Forma i obsah jsou typické pro 

apokalyptiku: otázka „kdy to nastane“, znamení předcházející konec, 

přítomnost jako období pronásledování, kosmické úkazy, soužení, příchod 

Syna člověka a konečná spása. Tento apokalyptický obsah je však 

pokřesťanštěn, očištěn od myšlenek odplaty vůči nepřátelům a od 

nacionalistického očekávání oslavení Jeruzaléma či Izraele nad ostatními 

národy. 
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VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Ježíš tady mluví o pronásledování a protivenstvích, které čekají jeho učedníky. 

My jsme také mezi nimi, a proto se nám občas taky může stát, že se někomu 

nelíbí, že jsme jiní – nemluvíme sprostě, chceme být kamarádi se všemi, jsme 

věřící… Ježíš s tím vším počítá, a proto nám také dává hned odpověď na to, 

jak to máme zvládnout a jak to unést. Jedinou skutečnou pomocí pro nás je 

Bůh sám. Ježíš slibuje, že bude s námi a že nám dává a dá všechno, co v té 

chvíli budeme potřebovat. Takže se nemusíme bát! 

Starší: 

V tomto úryvku nám Ježíš klade na srdce dvě důležité věci: přítomnost a 

důvěru. Ať se děje v našem životě, v naší zemi nebo ve světě cokoli, jestliže se 

naučíme žít ve spojení s Bohem teď a tady, pak to, co přijde, také s Boží 

pomocí zvládneme. Jestliže dnes a tady máme dojem, že Boha nepotřebujeme, 

může se stát, že i v budoucnu, ať se bude dít cokoli, se budeme chovat 

podobně. Ježíš říká, že na budoucnost se není třeba nějak speciálně 

připravovat, stačí žít teď a tady v důvěře v Boha. 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Ježíš v dnešním čtení říká o jeruzalémském chrámu, že z něho nezůstane 

kámen na kameni a všechno bude rozbořeno.  

V příloze najdete plakát s předtištěným puzzle – mladší děti si ho budou moci 

samy sestavit, ale protože je poměrně jednoduché, zkuste plakát s obrázkem 

rozstříhat i na menší nepravidelné kousky a chrám „postavit“. 

Pokud vás zajímá, jak chrám v Ježíšově době vypadal, můžete absolvovat 

virtuální prohlídku – podívejte se na video na Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nttc9UvL3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=_nttc9UvL3Q
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