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 Texty na tento týden – Mt 24:1–25; Zj 13:11–17; Mt 7:24–27; L 21:20; Mt 25:1–30 
 

 Základní verš 
„Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli       
i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ (Mt 24:24) 
 

   Ve 24. a 25. kapitole Matoušova evangelia jsou zaznamenána Ježíšova slova o důležitých pravdách týka-

jících se událostí posledních dnů – a o přípravě na ně. Můžeme říci, že v nich najdeme souhrn Kristova 

učení o době konce. Kapitoly však obsahují i jinou rovinu – předpověď událostí následujících brzy po 

napsání evangelia, včetně hrozícího zničení Jeruzaléma. V očích Izraele bylo něco takového přímo spojeno 

s katastrofou apokalyptických rozměrů. 

   Ježíšova slova však nebyla adresována pouze učedníkům, kteří s ním byli na Olivové hoře. Jeho slova 

zaznívají všem generacím jeho následovníků, a speciálně těm, kteří budou žít během jeho druhého přícho-

du. Ježíš svými slovy nevykresluje příliš vábivý obraz. Války, zprávy o válkách, epidemie, lžimesiášové     

a pronásledování – to vše čeká na svět i na Kristovu církev. Když se podíváme z dnešního pohledu na 

minulá staletí, můžeme jen s údivem sledovat, jak přesná byla Ježíšova prorocká slova. Proto mu můžeme 

důvěřovat i v předpovědích, které se dosud nenaplnily. 

   Ježíšova slova však neobsahovala jen varování před přicházejícími událostmi. Ve 25. kapitole Matoušova 

evangelia jsou zaznamenána Kristova podobenství, která nám mohou pomoci nachystat se na návrat „Syna 

člověka“. Ano, přijdou složité a těžké časy, ale Ježíš nás chce na svůj návrat připravit. 
 

 Týden ve zkratce: 

- Varování před svody 
- Vytrvalost až do konce 

- Znesvěcující ohavnost 
- Deset družiček 
- Svěřené hřivny 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 13. května – Varování před svody 
Mt 24:23-.25  „23Tehdy, řekne-li vám někdo: „Hle, tu je Mesiáš nebo tam,“ nevěřte! 24Neboť vyvstanou 
lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to 
bylo možné. 25Hle, řekl jsem vám to předem.“ 
Mt 24:1-22  „1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové 

stavby. 2On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude 

rozmetáno.“ 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane    

a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 
5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti  

o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království 

proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9Tehdy vás budou 

vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem 

se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozmůže nepravost, 

vychladne láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po 

celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. 15Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je 

řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – 16tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 
17kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; 18a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. 19Běda 

těhotným a kojícím v oněch dnech! 20Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. 21Neboť tehdy 

nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. 22A kdyby nebyly ty dny zkráce-

ny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. 

 

PO 14. května – Vytrvalost až do konce 
Mt 24:12.13  „12A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do kon-
ce, bude spasen.“ 
Zj 13:11-17  „11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 
12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které 

se zahojila její smrtelná rána. 13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. 
14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili 

sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla 

život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. 16A nutí všechny, malé i veliké, 

bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo 

není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ 
Mt 7:24-27  „24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na 

skále. 25Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na 

skále. 26Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. 
27A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ 
 

ÚT 15. května – Znesvěcující ohavnost 
Mt 24:15  „Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost“, o níž je řeč u proroka Daniele…“ 
Da 8:9-12  „9Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ         
i k nádherné zemi. 10Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho zástupu, 
totiž hvězd, a rozšlapal je. 11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příby-
tek jeho svatyně. 12Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se 
mu, co činil.“ 
Da 9:27  „Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, 

pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“ 
Da 11:31  „Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu 

pustošitele.“ 
Da 12:11  „Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě 

devadesát dní.“ 
Dt 7:25  „Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je , abys nepadl do 

léčky. Před Hospodinem, tvým Bohem, je to ohavnost.“ 

Dt 27:15  „Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemesl-

níka, a uloží ji v úkrytu.“ A všechen lid odpoví a řekne: „Amen.““ 
Lv 18:22  „Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.“ 
L 21:20  „Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.“ 
Da 7:9.10  „9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 

čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. 10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců 

sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ 
Da 8:14  „Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.““ 
Mt 24:29  „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti 

nebeské se zachvějí.“ 
 

ST 16. května – Deset družiček 
Mt 25:6-8  „6Uprostřed noci se rozlehl křik: „Ženich je tu, jděte mu naproti!“ 7Všechny družičky procitly 
a dávaly do pořádku své lampy. 8Tu řekly ty pošetilé rozumným: „Dejte nám trochu oleje, naše lampy 
dohasínají!““ 
Mt 25:1-5.9-13  „1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 2Pět   

z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4Rozumné si vzaly s lampami    

i olej v nádobkách. 5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. … 9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemů-

žeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘  
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10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. 11Potom 

přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ 
13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 

Mt 24:42  „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ 
 

ČT 17. května – Svěřené hřivny 
Mt 25:24-26  „24Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý 
člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřiv-
nu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.“ 26Jeho pán mu odpověděl: „Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že 
žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. ““ 
Mt 25:13-23.27-30  „13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 14Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na 

cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; 15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému 

podle jeho schopností, a odcestoval. 16Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. 
17Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. 18Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 19Po 

dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. 20Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět        

a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘ 21Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku 

dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 22Přistoupil ten se 

dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘ 23Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, 

služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ … 27Měl 

jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. 28Vezměte mu tu hřivnu a dejte 

tomu, který má deset hřiven! 29Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 
30A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘“ 
Ř 8:32  „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÁ 18. května – Podněty k zamyšlení 
 

   „Muž, který dostal jednu hřivnu, ‚šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána‘ (Mt 25,18). Pán Ježíš zde 

hovoří o muži, který dostal nejmenší dar a nevyužil ho. Tento muž je varovným příkladem všem, kdo si 

myslí, že se nemusí účastnit Kristova díla, protože dostali málo darů. Kdyby mohli konat něco velkého, rádi 

by se zapojili. Když však mohou sloužit jen v malých věcech, myslí si, že nemusí dělat nic. V tom se však 

mýlí. Pán zkouší lidské povahy tím, jak rozděluje své dary. Muž, který nevyužil svěřenou hřivnu, se nako-

nec projevil jako nevěrný služebník. Kdyby dostal pět hřiven, zakopal by je do země právě tak, jako zako-

pal jednu. Nevyužil jednu hřivnu, a tím ukázal, že pohrdá nebeskými dary. 

   ‚Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké‘ (L 16,10). Často podceňujeme maličkosti s odů-

vodněním, že jde o malé věci. Ale právě maličkosti přispívají značnou měrou ke skutečnému růstu. 

V životě křesťana vlastně nejsou nedůležité a bezvýznamné věci. Jestliže podceňujeme maličkosti při utvá-

ření své povahy, vystavujeme se velkému nebezpečí.“ (COL 355.356; PM 180.181) 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Které ideologie vedly k přesvědčení, že lidem se podaří vybudovat na zemi dokonalou společnost? Proč 

všechny tyto snahy selhaly? 
 

2. Jak naše poslušnost Božích přikázání může posílit naši víru? Proč je naše víra bez odpovídajících skutků 

„mrtvá“ (Jk 2,26)? Uvažujte o zkouškách, jež čekají na ty, „kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry“ 

(Zj 14,12). Proč je v tomto kontextu důležité, abychom se připravovali na to, co přijde v době, kdy to bude-

me nejméně očekávat? 
Jk 2:26  „Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ 

Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ 
 

3. Uvažujte společně o podobenství o deseti družičkách. Proč a v čem by jejich příběh měl být pro nás 

varováním? Jak si můžeme být jisti, že nejsme ve svých postojích stejně pošetilí jako ony? 
 

4. Jak rozumíte slovům, že se objeví „lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázra-

ky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné“ (Mt 24,24; porovnej s Ř 8,33). Co Matoušova slova vypo-

vídají o síle budoucích svodů? 
Mt 24:24  „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvo-

lené, kdyby to bylo možné.“ 
Ř 8:33  „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!“ 
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