
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

6. časť 

Ján KrstiteľJán KrstiteľJán KrstiteľJán Krstiteľ     

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo." To o ňom povedal prorok Izaiáš: "Hlas volajúceho na púšti: “Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!”" Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu 
boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 
Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji 
prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu 
hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: “Naším otcom 
je Abrahám!” - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už 
priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja 
vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť 
mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si 
zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni." 

 (Mat 3:1-12 SSV) 

Poznámky kPoznámky kPoznámky kPoznámky k    textutextutextutextu1111::::    

• V tých dňoch – „Tento starozákonní obrat nevyjadřuje přesné časové určení, 
nýbrž vyznačuje začátek nového odstavce. Ve skutečnosti příběh rychle postoupil 
od Ježíšova dětství k jeho dospělosti.“ 

• Judejská púšť – „Toto označení pojmenovává oblast nacházející se východ od 
Jeruzaléma, která se svažuje k Mrtvému moři. V této oblasti sídlila kumránská 
obec a máme doklady o existenci dalších náboženských hnutí v této oblasti.“ 
„ Tento kraj není pouští v běžném slova smyslu, nýbrž rozeklanou hornatinou s 
holými a pustými svahy, rozbrázděnými hlubokými údolími a skalnatými roklemi. 
Na jaře je tato 'poušť' pár týdnů porostlá zelenou stepní travou a mnohé horské 
stráně září jako pestrý květinový koberec (...). Avšak již v krátké době spálí tento 
zelený koberec slunce a změní jej v bezútěšnou pustinu.“ (Gerhard Kroll) 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 



Téma 1: Ján KrstiteľTéma 1: Ján KrstiteľTéma 1: Ján KrstiteľTéma 1: Ján Krstiteľ     

Meno: gr. Joannes, hebr. Jóchanán – „JHWH je milostivý“ 

• Nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier mal kožený opasok – „Tímto svým 
oděvem se Jan přiřazuje ke starozákonnímu proroku Eliášovi (viz 2 Král 1,8). 
Podle vnějšího vzhledu mohl být Jan prostě označen za jakoukoliv prorockou 
postavu. Ale vzhledem k zájmu o Jana jako o „nového Eliáše" (viz Mal 3,1; 4,5) 
mohlo být jeho ustrojení zamýšleno tak, aby konkrétně odkazovalo na tohoto 
starozákonního proroka (viz Mt 11,7-15; 17,10-13).“ (SP) 

• kobylky a lesný med (resp. „med divých včiel“) – „Tento druh jídla se mohl 
nacházet v „poušti", v níž Jan kázal. To, že Jan byl v tomto ohledu motivován 
spíše rituální čistotou než asketismem, navrhuje S. L. Davies, NTS 29 (1983), str. 
569-571.“ 

Ako ho videl Josefus Flavius: 

„Uprostřed svého vylíčení smrti Jana Křtitele rukou Heroda Antipy Josef předkládá 
následující popis Janovy osoby a jeho činnosti: „Byl váženým mužem, který nadchl Židy 
ke cvičení v ctnostech, který je nabádal ke vzájemné spravedlnosti, ke zbožnosti a k 
přijetí křtu [baptismos]. Hlásal, že teprve pak bude křest [baptisis] Bohu příjemný, 
protože dosud jej používali jen k posvěcení těla, nikoli však k usmíření za své hříchy - 
duše je pak totiž podle nich zbavena hříchů pro svůj spravedlivý život již předtím.“ (J. 
Flavius in SP) 

„Josefův obraz Jana Křtitele je v podstatě pozitivní. Jan vystupuje jako židovský kazatel, 
jehož poselství se týká spravedlnosti vůči druhým a zbožnosti vůči Bohu. Janův křestní 
obřad je popsán poněkud komplikovaně, což svědčí o tom, že se Josef pokoušel vyhnout 
nedorozuměním a mylným výkladům. Trvá na tom, že spravedlnost a zbožnost 
předcházely Janův křest a že křest (obmytí) těla symbolizoval očištění duše. Na druhé 
straně neváhá popřít, že Janův křest přinášel odpuštění hříchů. Věříme- li evangelijní 
tradici o Janovi, tvořil pozadí jeho kázání a křtu příchod Božího království. Zdá se, že 
Josef zbavil Janovo působení tohoto rozměru a udělal z něj lidového židovského 
kazatele. Ale v tom případě je těžké porozumět tomu, proč Herodes Antipas vnímal Jana 
jako podněcovatele nepokojů (Ant 18,118-119; viz též výklad Mt 14,1-12). … Josef jako 
pisatel měl své záměry a tendence, a tudíž by jeho vyjádření neměla být nezbytně brána 
doslova jako přesný záznam historických událostí. Josef psal zhruba šedesát let po 
Janově smrti. Pracoval v Římě pod ochranou flaviovských císařů. Zaměřil se na 
objasnění příčin neúspěchu židovského povstání v letech 66-73 po Kr. a během něho se 
vypořádal se svými starými nepřáteli v Paleslině.“ (SP) 

 



Ján Evanjelií: 

Život na púšti – pravdepodobne v Kumránskej komunite esénov, s ktorými mal niekoľko veľmi 
zhodných črt: 

• očakávanie mesiáša – v čase Ježiša boli eséni asi jediné vyslovene mesiánske hnutie 
očakávajúce výslovne mesiáša; 

• chápanie seba ako toho, kto „pripravuje cestu Pánovi“ – tak chápali sami seba eséni a mali 
vo zvláštnej úcte býrok proroka Izaiáša 40,3-5: 
Čuj ! Ktosi volá: „Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! 
Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo 
hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa 
Pánove.“ 

• apokalyptické očakávanie nového veku – eséni verili, že prichádza nový vek, ktorý 
pripravujú a v ktorom nastane nové (pozemské) kráľovstvo Mesiáša, počas ktorého eséni 
prevezmú vládu a kontrolu nad Chrámom. 

• kritika súčasného stavu Izraela, výslovne kňazov a farizejov – eséni tiež predstavovali 
oddelenú skupinu, smerujúcu ostrou kritikou k súčasnému stavu v živote spoločnosti. 

• Po jeho smrti: „Skutky apoštolů obsahují dva příběhy (18,24-28; 19,1-7), které naznačují, že 
Janovo hnutí pokračovalo dál po smrti svého zakladatele (a Ježíše). Apollonovi z 
Alexandrie je řečeno, že znal „pouze křest Janův" (Sk 18,25). Učedníci v Efezu byli pokřtěni 
pouze „do Janova křtu" (Sk 19,3).cn) Takoví lidé potřebují poučení od Ježíšových 
následovníků a v případě Janových učedníků v Efezu křest ve jménu Pána Ježíše a dar 
Ducha svatého (Sk 19,5.6).“ (SP) 

Poznámky kPoznámky kPoznámky kPoznámky k    textutextutextutextu2222    ––––    pokračovaniepokračovaniepokračovaniepokračovanie::::    

• Robte pokánie – „Matouš činí myšlenku pokání součástí Janovy přímé řeči, 
zatímco v Mk 1,4 a Lk 3,3 je součástí vyprávění: „hlásal křest pokání na 
odpuštění hříchů". Biblická představa pokání zahrnuje ochotu k životnímu obratu 
ve smyslu naprosté změny orientace.“ 

• prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu – „Oba 
evangelisté3 nadsazují v popisu Janova vlivu, když užívají slova „celá" a 
„všichni".“ 

• dávali sa mu krstiť – „Výraz „křtít“ vyvolává představu nějaké věci či osoby 
ponořované do vody, a dokonce může mít význam „potopit, utopit". Místem 
Janova křestního obřadu byla řeka Jordán. Tento obřad vyjadřoval úmysl činit 
pokání vzhledem k blízkosti Božího království (viz Mt 3,2). Vyznání hříchů, které 
bylo jeho součástí, souviselo s pokáním, které Jan vyžadoval, a s Boží ochotou 
odpouštět hříchy.“ 

• vyznávali hriechy – t.j.: 
                                           
2 Ak nie je uvedené inak, sú citácie z SP 
3 Marek i Matúš 



o  Vyznávali svoje hriechy – priznávali sa k nim, nezatajovali ich; 
o  a vyznávali ich ako hriechy – nie ako chyby, slabosť, či niečo „bežné“, 

nejaké „maličkosti“ a podobne! 

Téma 2Téma 2Téma 2Téma 2: Krst: Krst: Krst: Krst    

• „Otázka původu Janova 'křtu' je nesnadná a hojně diskutovaná. Etymologicky 
souvisí pojem s baptein (namáčet - např. tkaniny do barvicí lázně); intenzivum 
baptizein znamená u řeckých autorů 'potopit' (o lodi), 'zničit'  (např. o městu, o 
duši), jen výjimečně se ho užívá o náboženské lázni, ponoření. Ani ve Starém 
zákoně není výhradním názvem očistných lázní a nemá jednoznačný hebrejský 
ekvivalent (nejčastěji tbl, které však vůbec nemá řeckou příchuť zkázy, zániku).“ 
(F. M. Hájek, Evangelium podle Matouše) 

o KRST V ŽIDOVSTVE: „Řecké baptisma však souvisí se slovesem 
značícím ponořiti [baptizein, baptein] s významem mnohem širším: 
„smýti, omýti“ buď celé tělo nebo aspoň část, buď ponořením anebo 
politím či omočením [J 13,26; Zj 19,13; Mk 7,4; L 11,38; v řeckém textu je 
ve všech těchto případech užito téhož baptizein nebo baptein.] V době 
Ježíšově byli pravděpodobně ti, kdo z pohanství přestupovali k židovství, 
obecně podrobováni obřadné očistné koupeli čili „k řtění“ . Tento židovský 
„k řest“ byl udílen všem k židovství přistupujícím, mužům i ženám; muži se 
mimo to podrobovali ještě obřízce.“ (Adolf Novotný) 

� Slovník biblickej teológie: „Na mnoha místech SZ je řeč o očistné 
síle vody. - Objevuje se ve mnoha událostech Písma svatého, které 
později budou vykládány jako předobraz křtu - např. *potopa (srv 1 
Petr 3,20n) nebo přechod Rudým mořem (srv 1 Kor 10,1n). Zákon 
ukládá ve mnoha případech nečistoty obřadná umývání, která 
*očišťují a zjednávají patřičný přístup k bohoslužbě (Nm 19,2-10; Dt 
23,10n). Proroci mluví o vylití očistné vody na hříšníky (Zach 13,1). 
Ezechiel je spojuje s *darem Ducha Božího (Ez 36,24-28; srv Žl 
51,9.12n).“ (SBT4) 

� V poexilovej dobe: „Po návratu z vyhnanství se množí obřadná 
obmývání a úzkostlivě se dbá na jejich přesná dodržování, které vede 
v době evangelií ke krajnímu formalismu farizeů (Mk 7,1-5 par). 
Tato gesta symbolizují očistu *srdce, které skutečně mohly 
dosáhnout, za předpokladu, že ruku v ruce s nimi šla skutečná lítost. 
Zhruba v době NZ křtili rabíni proselyty z pohanství a tak je 

                                           
4 Jean Duplacy a kol., Slovník biblické teologie; ďalej len SBT 



včleňovali do vyvoleného národa (srv Mt 23,15). Zdá se dokonce, že 
někdy byl křest považován za stejně důležitý jako *obřízka. Josephus 
uvádí početné obřadné koupele v sektě esénů i v židovských 
společenstvích v Damašku a v Kumránu. Obřadná koupel zde ale 
není zásvětným rituálem; kandidát je k ní připuštěn až po dlouhém 
období zkoušek a ověřování pravosti a upřímnosti jeho obrácení. 
Provádí se denně a vyjadřuje tak touhu po očistné Boží milosti a po 
čistém životě. Jedinec se do vody ponořuje sám, na rozdíl od křtu, 
udělovaného kajícníkům jednou provždy Janem.“ (SBT) 

� „V kumránské obci se obřadní omývání konala každý den. Tato 
obec si dokonce vytvořila promyšlený systém vodních kanálů, který 
umožňoval omývání v tekoucí vodě. Stejně jako u chrámových 
obřadů byla kumránská omývání prováděna bez pomoci druhého, 
musela se opakovat a týkala se rituální čistoty. Protože hlavní 
postavou v počátcích obce byl Učitel spravedlnosti (jehož oprávněný 
nárok na místo velekněze byl ignorován) a protože spiritualita obce 
byla „kněžská" (viz 1QS 9,3-7), neudiví nás, že si její příslušníci 
upravili chrámové obřady pro svůj nový život v Judské poušti. 
Existuje jistý důkaz, že v Kumránu tato obec kladla důraz na vnitřní 
dispozice toho, kdo podstupoval obmytí, a na úlohu Ducha při 
očištění od hříchu. To, že tato obmytí měla být spojována s morální 
čistotou, není překvapující (viz Iz 1,16-17; Jer 4,14; Ez 36,25): „A 
poslušností své duše vůči všem Božím nařízením bude jeho tělo 
očištěno pokropením očistnou vodou a posvěceno vodami pokání" 
(1QS 3,8-9).“ (SP) 

o  JÁNOV KRST: „Křest Janův na odpuštění hříchů [Mk 1,4; Mt 3,1; J 
1,33], t. j. akt veřejného vyznání hříchů a znamení vnitřního pokání na 
straně lidí a odpuštění na straně Boží. Jan sám považoval své křtění za 
předběžné [Mk 1,8]; jeho křest měl povahu předobrazu budoucí 
skutečnosti království Božího, pro něž připravoval; měl tedy smysl 
eschatologický [L 3,7]. Podle Sk 18,25; 19,1–7 byl k. Janův i po jeho smrti 
dále prováděn v kruzích, kde byl Mesiáš teprve v budoucnosti očekáván.“ 
(Adolf Novotný) 

� „Janův křest možno přirovnat ke křtu proselytů, o němž byla řeč 
výše. Zatímco tento uváděl do vyvoleného národa, Janův křest 
připojuje hříšníka ke skutečnému potomstvu *Abrahámovu (Mt 3,9 
par), posvátnému *zbytku Izraele, na který se nevztahuje Boží *hněv 
(Mt 3,7.10 par) v den *Mesiášova příchodu. Nabízí se celému 
židovskému národu a nejen hříšníkům nebo proselytům. Tento křest 
na znamení odpuštění hříchů a obrácení hříšníků se uděluje v poušti 



(Mk 1,4 par) jednou provždy každému, kdo vyzná hříchy a chce 
vyjádřit své odhodlání k opravdovému obráceni (Mt 3.6nn). Jan 
zdůrazňuje morální čistotu, ale nežádá po vojácích ani po 
publikánech, aby opustili své funkce (Lk 3,10-14). Janův křest je 
provizorní, vodou. Připravuje Mesiášův křest Duchem svatým a 
*ohněm (Mt 3,11 par; Sk 1,5; 11,16; 19,3n), pravé očištění (srv Žl 
51), začátek nového světa a nové země, spjatého (jak se zdá) s 
očekávaným *soudem. Ve skutečnosti bude Vykupitelův dar Ducha 
oddělen od soudu (Lk 3,16n).“ (SBT) 

• „Když se pohan rozhodl stát Židem, podstoupil rituální 
ponoření, které znamenalo oddělení od „neobřízky" (viz 
mPssa 8,8; mEduj 5,2; bJeva 46-47). Pokud byl konvertitou 
muž, byl též obřezán.“ (SP) 

Krátko, stru čne a výstižne: 

• Slovo „baptizein“ znamená ponorenie, očistenie, utopenie, zničenie… 
• Označuje sa ním krst, ktorý symbolizuje 

o  očistenie niekoho (prozelyta, esén, u Jána každý Žid... ) 
o  založené na tom, že bolo „zničené“ niečo, od čoho sa človek očisťoval (= 

hriech) 

To nás privádza k ďalšej téme: 

Téma Téma Téma Téma 3333::::    PokániePokániePokániePokánie    

U Jána je krst iba vonkajším symbolom pokánia. 

• V pozadí řeckého metaiwein („změnit smýšlení") je hebrejský prorocký výraz š-w-
b („obrátit se, navrátit se, změnit orientaci"). E. Kásemann, „Eschatologická 
královská vláda Boží", Křesťanská revue 48 (1981), str. 156: „V Novém zákoně 
má pojem 'pokání' vždy hebrejský, nikoliv řecký význam. Neoznačuje pouze změnu 
mysli, nýbrž obrat zpět, návrat. [Pozn překl.]“ (SP) 

• „Pokání v bibl. slova smyslu znamená nejen změnu smýšlení a cítění a lítost nad 
hříchem, nýbrž proměnu celého života a přijetí nových norem mravních a 
náboženských, odvrácení od hříchu a obrat k spravedlnosti, k Bohu.“ (Adolf 
Novotný) 



V STAROM ZÁKONE – HLAVNE V POEXILNEJ DOBE 

„V době zajetí byly vyhlašovány postní dny na památku smutných událostí z posledních 
okamžiků Jerusalema [Za 7,3.5; 8,19]. I v době po zajetí byl den pokání pravidelným 
zjevem [sr. Neh 9] aspoň čtyřikrát do roka [čvrtý, pátý, sedmý a desátý měsíc]. Při 
pravidelně opakovaných, liturgicky pevně stanovených dnech p. se ovšem mohlo stát, že 
vnější obřady nabyly převahy nad modlitebním duchem a upřímným vyznáváním 
hříchů.  

Prorocká kritika to jasně ukazuje. Tak na př. Iz 58,5-7 pravý půst vidí nikoli v 
sebetrýznění a ve svěšování hlavy, nýbrž v rozvázání pout ničemnosti, v roztrhání 
provazů bezpráví, v osvobození ztýraných, v sycení hladových, v opatření příbytků pro 
ty, kteří jsou bez přístřeší, a obleků pro nahé [sr. Za 7,5nn]. Pravé pokání musí vést k 
roztržení srdce, nejen rouch [Jl 2,13]. Proroci neodmítali každou vnější formu pokání 
[Iz 22,12n; Jl 2,12], ale žádali, aby forma opravdu vyjadřovala smýšlení srdce a byla 
počátkem nového poměru k Bohu, k jeho vůli, a tudíž i k bližním.  

Pro tento druh p. užívali proroci výrazu šûb [= vrátiti se (Jr 8,4), odvrátiti se (Iz 
59,20; Ez 18,26; 33,18), obrátiti se (Neh 9,29), *Obrácen]. Nejde tu jen o nápravu a 
odčinění toho neb onoho provinění nebo bezpráví, nýbrž o změnu celého osobního 
postoje k Bohu.  

• Neboť hřích je v podstatě nevěrnost k Bohu [Oz 1-3], odpadnutí od Boha [Iz 1,2], 
opuštění Boha [Jr 1,16; 2,13.17.19; 5,7.19],  

• takže pravé p. je návrat k Bohu celou bytostí. Znamená to novou poslušnost Boží 
vůle, kterou je ovšem nutno znát [Oz 6,3.6; Jr 26,3-5], novou a výhradní důvěru v 
Boha [Oz 14,3; Jr 3,22n; Iz 10,20n], naprosté odvrácení od zlého a všeho 
protibožského [Jr 25,5n; 26,3; 36,3].“ (Adolf Novotný) 

JÁN KRSTITEĽ 

„Podle Jana Křtitele jedinou naléhavou povinností a možností všeho lidu izraelského v 
kraťoučkém mezidobí je činit p. [Mk 1,4; Mt 3,2.8; Sk 13,24; 19,24], a to nejen ze 
zřejmých hříchů [L 3,12nn], nýbrž z celého života [Mt 3,8.10]. P. se měli podrobiti i ti, 
kteří se pro svou zbožnost domnívali, že ho nepotřebují [Mt 3,7nn]. S výzvou k p. spojil 
Křtitel »křest pokání«, jímž Bůh působí jednak p. [Mt 3,11], jednak odpuštění hříchů 
[Mk 1,4].“ (Adolf Novotný) 



MOTÍV POKÁNIA U JÁNA KRSTITEĽA 

„To, co se zdá být podmínkou, je ve skutečnosti důsledkem zaslíbení o království, které 
se přiblížilo; je to pozvání, nikoli povel." Škrabal, Bogner: „Obraťte se"; Kral.: 
„Pokání čiňte"; Sýkora, Žilka, Col, ČEP: „Čiňte pokání". [Pozn překl.]“ (SP) 

Prečo by mal človek radikálne zmeniť svoje myslenie a celý spôsob života? 

Logickým dôvodom je ZMENA SITUÁCIE. 

• STARÝ ZÁKON – Izrael sa stáva samostatným národom. Ak chce prežiť, 
musí si osvojiť určitý „štandard“ správania sa. 

o  Toto je MOTÍV SZ POKÁNIA: „Nuž, počúvaj, Izrael, a dávaj pozor, aby 
si robil to, čo ti prikázal Pán, aby ti bolo dobre a aby ste sa veľmi 
rozmnožili -, lebo Pán, tvoj Boh, prisľúbil tvojim otcom krajinu, ktorá 
oplýva mliekom a medom. (Deu 6:3 SSV)“ 

• NOVÝ ZÁKON – znova je tu nová realita: BOŽIE (resp. NEBESKÉ) 
KRÁĽOVSTVO. 

o  A práve ono je MOTÍVOM zmeny života, myslenia, všetkého. 
o „Pouze Matouš udává důvod Janova kázání pokání, jímž je blízkost 

Božího království („p řiblížilo se"). Jan říká přesně totéž co Ježíš (viz 
4,17). „Království Nebes" (Matoušův charakteristický obrat) označuje 
plnost Boží moci a přítomnosti, kterou uzná veškeré stvoření. Během 
příprav na toto odhalení a rozpoznání jeho blízkosti je správnou odpovědí 
právě pokání.“ (SP) 

Téma Téma Téma Téma 4444: : : : NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO:NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO:NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO:NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO:    

• „Základní význam tohoto pojmu je Boží vláda, panování; je to svým původem 
vlastně jakési abstraktum k větě „Hospodin kraluje“ [Ž 97,1 a j.], kterou je 
možno přeložit též „Hospodin se ujal vlády“ a po př. i „Hospodin bude 
kralovat“. K. B. tedy v základu označuje takový stav věcí, v němž Bůh plně a 
zjevně projevuje svrchovanou moc a autoritu nad člověkem i světem.“ (Adolf 
Novotný) 

Tomu zodpovedá aj Ježišovo vysvetlenie: 

„ 20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo 
neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.  21 Ani nepovedia: “Aha, tu je!” alebo: “Tamto 
je!”, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."  (Luk 17:20-21 SSV)“ 

Takto to chápeme aj dnes: 



„Království Boží je Bůh sám, který kraluje a osvobozuje člověka od každého otroctví a činí ho 
svým obrazem a podobou. Bůh je Bohem tím, že má svou svobodu. A chce ji sdělit člověku, a 
tak z něj učinit syna v Synu.“ (SF) 

„Nebo nie je miesto kdesi vo vesmíre. Je to stav večnosti. Nebo je tam, kde sa uskutočňuje 
Božia vôľa bez najmenšieho odporu. Nebo je aj vtedy, keď život dosiahne najvyššiu intenzitu a 
blaženosť - taký život však nenájdeme na zemi. Ak sa raz s Božou pomocou dostaneme do neba, 
čaká na nás to, čo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo 
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Korí, 9).“ (YOUCAT 52) 

Podnetné je tým pádom aj prepojenie pojmov „nebo“ (čiže spása) s pojmom „Božie 
(nebeské) Kráľovstvo“ ako synoným:  

Byť spasený = žiť v Božom Kráľovstve = v stave, keď sa na mne 
dokonale splnia všetky Božie zámery. 

Porov. aj prosbu v Otčenáši, ktorú nás naučil Ježiš: „Buď vôľa tvoja (tak) ako (je) 
v Nebi, tak i na zemi“. 

Téma 5: Téma 5: Téma 5: Téma 5: PRIBLÍŽILO SAPRIBLÍŽILO SAPRIBLÍŽILO SAPRIBLÍŽILO SA…………    

Čo chápať pod pojmom „priblížilo sa“? Tak to nám už vysvetlí sám Ján Krstiteľ! 

„Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné 
pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: “Naším otcom je Abrahám!” - lebo vravím 
vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene 
stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím 
vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu 
obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, 
pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ 

POZNÁMKY K TEXTU5 

• Farizeji  – „Farizeové byli židovskou skupinou, která působila v Palestině od 12. 
stol. př. Kr. do 1. stol. po Kr. Jejich jméno zřejmě souvisí s hebrejským slovem 
„oddělit" (páraš). Byli „oddělenými". Farizeové rozvíjeli tradice uplatňování 
Tóry v každodenním životě. Kladli důraz na rituální čistotu, odvádění desátků z 
potravin a zachovávání soboty. Lidé je obdivovali a farizeové občas měli 
společenskou, a dokonce i politickou moc.“ 

                                           
5 Ak nie je uvedené inak, sú podľa SP 



• Saduceji – „Saduceové působili v Palestině až do zničení chrámu v r. 70. Pojme-
noval i se podle velekněžské rodiny Sádokovy (1 Král 1,26), či možná jpodle 
„spravedlivých" (caddíkím). Soupeřili s farizeji o moc a vliv a vše-lobecně se má 
za to, že převažovali v chrámovém personálu; byli majetní ja tvořili politickou 
elitu. Od farizeů se odlišovali v přístupu k tradici la svými názory na 
nesmrtelnost a Boží prozřetelnost.“ 

• hadie plemeno (dosl. plemeno zmijí) – „Zmije byly ve starověku nejčastěji se 
vyskytujícím druhem hadů, ne všechny však byly jedovaté. Protože kousnutí 
jedovatou zmijí mohlo být smrtelné, používal se tento výraz v přeneseném smyslu 
pro zlo či zlé lidi (vizMt 12,34; 23,33). … Je pochybné, že by Janovo poselství 
byla namířeno zejména proti farizeům a saduceům. Tím, že je Matouš takto 
nasměroval, představil jhlavní židovské protivníky Ježíšovy (a své obce) a 
ukázal, že Janovo (poselství má pro ně zvláštní důležitost.6“ 

• budúcemu hnevu – „Toto vyjádření označuje Boží zásah v „den Hospodinův", 
jehož jedním aspektem je Boží vyjádření negativních pocitů vůči hříchu a 
hříšníkům (viz Řím 2,5.8; 5,9; 9,22). Janův křest byl znamením pokání před 
„dnem Hospodinovým", a zachraňoval tak pokřtěného před Božím hněvem.“ 

• prinášajte ovocie – „(dosl: „U čiňte") - Jan farizeje a saduceje varuje, aby si 
nepředstavovali, že je samotný křestní obřad zachrání před Božím hněvem. Na-
opak se musí soustředit na konání dobrých skutků, což bude svědectvím o pravém 
pokání vzhledem k blížícímu se království. Obraz Izraele jako stromu, od něhož 
se očekává ovoce, se objevuje v Oz 9,16; Iz 27,6; Jer 12,12; 17,8; Ez 17,8-9.23.“ 

• Naším otcom je Abrahám – „Možná se zde jedná o narážku na rabínskou 
představu „zásluh otců", podle níž je spravedlnost praotců připočtena Izraeli 
(viz S. Schechter, Aspects of Rabbinic Theology [Schocken, New York 1961], str. 
170-198).“ 

• z týchto kameňov – „Přeloží-li se tato slova z řečtiny do aramejštiny (či 
hebrejštiny), je zde jasná slovní hříčka - 'abnajjá („kameny") a benajjá („děti") 
… V Gal 3 a Řím 4 Pavel rozvinul argumenty o pravých dětech Abrahámových a 
dospěl k závěru, že mezi tyto děti patří ti, kteří následovali Abrahámův příklad 
věrnosti.“ 

• nie som hoden nosiť mu obuv – „Jan vyznává, že Ježíši není hoden ani 
prokázat službu, která příslušela otroku.“ 

• Duch Svätý a oheň – „Nejstarší verze tohoto výroku zřejmě zněla „ve větru a 
ohni", což byly dva symboly přicházejícího Božího království … “ – čo by 
zodpovedalo „vejačke“ a symbolike previevania vymláteného zbožia: „Řecké 
ptyon označuje ruční nástroj, jímž hospodář odděloval zrna od plev. Vítr odnesl 

                                           
6 Aj keď… ak bol Ján naozaj formovaný v Kumráne esénmi, tak potom to boli práve eséni, ktorí napríklad mali v zuboch 
saducejov a všeobecne ich považovali v podstate za zločincov, ktorých mesiáš odstráni a nahradí práve esénmi.  



lehčí plevy a zrno spadlo zpět k zemi. „Mlat" byla hladká plocha, na které se tato 
činnost prováděla. Převáté zrno bylo uloženo do sýpek a plevy se spálily.“ 

AKO JE TO TEDA S TÝM SÚDOM? 

Aj keď „Slovník biblickej teológie“ mieni, že „Ve skutečnosti bude Vykupitelův dar 
Ducha oddělen od soudu“, zjavne to úplne tak nie je. 

Aspoň Ježiš si to nemyslel, keď povedal: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude 
knieža tohto sveta vyhodené von. (Joh 12:31 SSV)“ 

A podstata tohto súdu spočíva v ODDELENÍ : 

• JÁN: „každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa … 
vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom 
ohni.“ 

• JEŽIŠ: „Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od 
druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. (Mat 25:32 SSV)“ 

AŽ DO TOHO OKAMIHU… 

… Boh síce mohol byť (aj to iba v istom zmysle) formálne považovaný za „krá ľa 
Izraela“, ale v skutočnosti Izrael nebol Božím kráľovstvom – porov. „Vtedy sa 

zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy.  5 A povedali mu: "Ty si ostarel a tvoji 
synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u 
všetkých národov!"  6 Ale Samuelovi sa nepáčilo, keď mu hovorili: "Daj nám kráľa, nech panuje nad 
nami!" Preto sa Samuel modlil k Pánovi.  7 A Pán povedal Samuelovi: "Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, 
čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi.  (1Sa 8:4-

7 SSV)“ 

ALE TERAZ… 

… sa to začína meniť! Boh sa ujíma svojej moci! Začína si tvoriť svoje vlastné 
Krá ľovstvo! 

„ 16 Vtedy dvadsiati štyria starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali 
sa Bohu  17 a volali: "Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si 
sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.  18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a 
čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho 
mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo kazia zem."  (Rev 11:16-18 SSV)“  



– dlžno podotknúť, že tento text sa nachádza v strede Zjavenia, tesne pred 
zjavením sa obrazu Márie, Ježiša a Cirkvi! Takže hovorí o veciach, ktoré sa 
z pohľadu Jána práve diali! 

TENTO AKT NEVYHNUTNE SPREVÁDZA SÚD: 

Vlastnosť Božieho Kráľovstva je totiž presne v tomto: že je BOŽIE!  

Je to „miesto“ (stav), v ktorom sa Božie úmysly a zámery dejú bez najmenšieho odporu, 
dokonale a úplne! 

To z neho APRIÓRNE VYLUČUJE AKÉKO ĽVEK ZLO, AKÝKO ĽVEK 
HRIECH! 

„ 9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi 
ranami, a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!"  10 A v duchu ma 
preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od 
Boha  11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo 
čistému kameňu jaspisu.  12 Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach 
dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela.  13 Tri brány boli od 
východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu.  14 Hradby mesta mali 
dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.  15 
Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho 
hradieb.  16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral 
mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké.  17 Zmeral aj jeho 
hradby; mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal.  18 Jeho hradby boli 
postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu.  19 Základné 
kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň 
jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd,  20 piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy 
chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst.  
21 Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z 
rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo.  22 Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho 
chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok.  23 A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, 
aby mu svietili, lebo ho ožaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.  24 V jeho svetle budú 
kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu.  25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci 
tam nebude.  26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov.  27 ALE NIČ 
POŠKVRNENÉ, NIK, KTO SA DOPÚŠŤA OHAVNOSTI A LŽI, DOŇ NEVOJDE, iba tí, čo 
sú zapísaní v Baránkovej knihe života.  (Rev 21:9-27 SSV)“ 

NUTNÉ JE JASNÉ ROZHODNUTIE:  

• Alebo zanechať KAŽDÉ zlo a KAŽDÝ hriech – aj ľahký!  
• – alebo ODMIETNUŤ KRÁĽOVSTVO! 

Práve toto Ježiš považuje za základ súdu: 



„A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky 
boli zlé. 20 Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli 
odhalené. 21 Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 
(Joh 3:19-21 SSV)“ 

V podaní Jána: 

• Vonkajšia príslušnosť niekam nestačí: „! Nenazdávajte sa, že si môžete 
povedať: “Naším otcom je Abrahám!” - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi 
vzbudiť deti aj z týchto kameňov.“ 

• Vonkajšie náboženské úkony tiež nestačia: „Keď videl, že aj mnohí farizeji a 
saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám 
ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ 

• Dôležitý je „spravodlivý život“ a to je dostupné každému: „10 Zástupy sa ho 
pýtali: "Čo teda máme robiť?" 11 On im odpovedal: "Kto má dvoje šiat, nech dá 
tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!" 12 Aj mýtnici prišli, 
aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: "Učiteľ, čo máme robiť?" 13 On im povedal: 
"Nevymáhajte viac, ako vám určili!" 14 Pýtali sa ho aj vojaci: "A čo máme robiť 
my?" Vravel im: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím 
žoldom!" (Luk 3:10-14 SSV)“ 

MALIČKOSŤ MÔŽE POKAZIŤ VEĽKÉ VECI! 

• Aj keď sme v Cirkvi naštepení na Krista, ak sa nezriekneme všetkého zla, 
jasne a radikálne, nakoniec nás to od Krista oddelí – a my budeme, podľa 
svoje vlastnej voľby, oddelení: „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. (Joh 15:1-2 SSV)“ 

• Aj keď sme naplnení Darmi Ducha a konáme veľké a mocné činy – ale ak 
nie sme nakoniec ochotní ísť až „do konca“ a ponecháme si nejakú 
„neprávosť“ a nechceme sa jej zbaviť – musíme byť nakoniec z Kráľovstva 
vykázaní! „Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v 
tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v 
tvojom mene veľa zázrakov?” 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; 
odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! (Mat 7:22-23 SSV)“ 

Preto Ježiš hovorí o nutnosti VYTRVAŤ DO KONCA  – pretože posledných 5 minút 
môže zničiť dielo celého života!7 

                                           
7 pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mat 24:12-
13 SSV) 



Preto Ježiš hovorí o nutnosti ZÁJSŤ V TOMTO AŽ DO KRAJNOSTI  – pretože aj to 
najmenšie puto je puto, aj to najmenšie zlo je zlo… a môže rozhodnúť o našom 
odsúdení!8 

NECH TEDA KAŽDÝ SKÚMA SÁM SEBA! 

Apoštol Pavol hovorí: 

„26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu 
smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, 
previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak 
je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je 
a pije odsúdenie. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí 
umierajú. 31 Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. 32 Ale keď sme 
súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. (1Co 11:26-
32 SSV)“ 

Pavol hovorí o Eucharistii, ktorá ale už vlastne je „predchuťou Neba“ – porov. „pri 
slávení Eucharistie sa zjednocuje nebeská a pozemská Cirkev v jedinej slávnosti. … 
Každé sväté prijímanie ma hlbšie spája s Ježišom Kristom, robí ma živým článkom 
Kristovho tela. … Preto je každá svätá omša ,,pamiatkou jeho umučenia, naplnením 
všetkým nebeským požehnaním a milosťou a závdavkom budúcej nebeskej slávy" (pórov. 
Prvá eucharistická modlitba - rímsky kánon).“ (YOUCAT) 

Slovo „nerozoznáva“ (gr. diakryno) je v tomto texte ústredné a môže mať tri možné 
významy: 

• Starostlivo niečo zhodnotiť, vyhodnotiť 
• Niečo uprednostňovať 
• Niečo rozlišovať, rozoznávať medzi vecami 

V tomto smere môžeme text chápať nielen v zmysle „rozoznať Telo“ – čiže vierou 
prijímať Kristovu telesnú prítomnosť v Eucharistii – ale rozoznávať, vedieť oceniť 
a vyvoliť si to, čo Kristus v Eucharistii stelesňuje (chlieb dokonale, bez odporu a bez 
problémov, úplne a celý premenený v Krista!): BOŽIE KRÁ ĽOVSTVO! 

• Ak HEJ , stáva sa mi Eucharistia Chlebom Života a predchuťou Neba. 
• Ak NIE , potom ju nedokážem „rozoznať“ od chleba ako opravdivé Telo Krista 

(„nerozoznávam Telo“) a prijímam ju len ako Chlieb, neschopný „vstúpiť do nej“ 
a objaviť v nej Telo – Krista.  

                                           
8 Buď verný až na smrť a dám ti veniec života. (Rev 2:10 porov. NJB, ČEP) 



o  A tým si jem a pijem odsúdenie, pretože táto moja neschopnosť je 
potvrdením – a teda akoby rozsudkom – o tom, že som odmietol Krista 
i Jeho Kráľovstvo, pretože milujem tmu viac, ako Svetlo! 

o  Dôkazom toho je aj „neuzdravenosť“ – čiže absencia Božej moci v tom, 
kto takto Eucharistiu prijíma – ako o tom Pavol píše. 

Pavlovo riešenie je potom podobné Jánovmu:  

• Skúmať a súdiť seba… 
• … a cez následné pokánie… 
• … túto neblahú situáciu zmeniť! 

ZhrnutieZhrnutieZhrnutieZhrnutie    

• Objavila sa nová realita: Božie Kráľovstvo. 
• Toto kráľovstvo spočíva v tom, že na niekom (niečom) sa dokonale, bez 

odporu a bezo zbytku uplatní Božia moc a Božie zámery. 
• Prekážkou tohto Božieho zámeru je hriech – jedno, či veľký, alebo malý – 

ako: 
o  nedôvera voči Bohu, nevernosť, opustenie; 
o  a následne zlo, nespravodlivosť, neláska, sebectvo,… 

• Ak človek chce vstúpiť do Kráľovstva, musí odmietnuť VŠETOK hriech, 
pretože nijaké zlo ani hriech nemôže do Kráľovstva Boha vstúpiť. 

• To vyžaduje od človeka POKÁNIE: 
o  zváženie tejto novej situácie 
o  rozhodnutie sa 
o  vyznanie svojho hriechu – celého a ako hriechu! 
o  radikálnu zmenu celého života i myslenia 

• Bez toho človek nemôže vstúpiť do Kráľovstva… 
o  a aj keď bol v Cirkvi naštepený na Krista, či dokonca mal dary Ducha 

a konal veľké znamenia, ak toto nakoniec nedotiahne do konca, bude 
od Krista odrezaný a ponechaný svojmu hriechu, ktorý miloval viac, 
ako Kráľovstvo Boha… 

< Rozjímanie< Rozjímanie< Rozjímanie< Rozjímanie    >>>>    

• Aký je alegorický význam textu (čo hovorí o Bohu, o nás, o svete, o dejinách 
spásy, Božom konaní)? 



• Aký je anagogický význam textu? Akú víziu, aký cieľ odhaľuje? kam volá, 
k čomu pozýva? 

• Aký je morálny význam textu? Čo treba robiť? Ako žiť? Ako konať? 

ZÁVER: 
• ZHRNUTIE  – Aké zásadné posolstvo tohto textu TU, TERAZ a PRE NÁS by 

sme si mohli z dnešného stretnutia vziať? 
• APLIKÁCIA 9 – ako sme na to my, ak sa porovnáme s týmto posolstvom? 

Skúsme byť veľmi konkrétni a osobní! 
• ASIMILÁCIA  – aký záver do budúcnosti z toho môžeme pre seba vyvodiť? 
• PREDSAVZATIE  – čo teda v praxi urobíme? Ako to urobíme? 

o  Ako jednotlivci? 
o  Ako spoločenstvo? 
o  Ako farnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 Porov. schéma rozjímania od Mons. ThDr. Jozefa Vrableca: 

• LEKTÚRA – oboznámenie sa s textom 
• ANALÝZA – rozoberanie textu, rozjímanie (činnosť „rozumu“) 
• APLIKÁCIA – pohľad do minulosti, porovnanie nášho doterajšieho života s tým, čo sme spoznali (činnosť 

„pamäte“) 
• ASIMILÁCIA – záver do budúcnosti, zmena života, ktorú je treba urobiť podľa spoznaného (činnosť „vôle“) 
• PREDSAVZATIE – skonkrétnenie asimilácie do definovaného cieľa: Čo, ako, s kým, dokedy, akým spôsobom,… 


