
     

                    Poslední věci                                               15. listopadu 2020 

 
Biblické texty:  
 
Sofonjáš 1,7.12-18: Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! 
Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se 
svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: 
„Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve 
zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den 
Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr 
do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a 
temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad 
vyvýšenými cimbuřími. Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti 
Hospodinu; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva. Jejich stříbro ani zlato 
je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá 
země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země! 
 
1.List Tesalonickým 5,1-11: Není nutné, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že 
den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle 
přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl 
překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové a dcery světla a synové a dcery dne. Nepatříme noci ani 
temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se 
opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako 
pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, 
nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či 
zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již 
činíte. 
 
Matouš 25,14-30: Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a 
svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho 
schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal 
jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl 
peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který 
přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi 
získal.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, 
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: 
‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku 
dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 
Přistoupil 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. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde 
máš, co ti patří.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, 
a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, 
si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo 
má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka 
uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.  
 

   Povzbuzení, když se bohoslužby nekonají 
 
Budeme si připomínat výročí sametové revoluce, vy nejstarší zcela jistě i 17. listopad 1939, kdy 
nacisté postřelili Jana Opletala a následně bez milosti zastřelili 9 studentů, více jak 1200 jich poslali 



do koncentračního tábora Sachsenhausen a uzavřeli vysoké školy po celém protektorátu. 
Vzpomenuli jsme také Den válečných veteránů při příležitosti výročí konce 1. světové války. 
S velikým vděkem říkám, že dnes mezi námi žijí mladí, kteří ani jednu z těchto událostí nezažili, 
protože žijeme v míru a v demokratickém státě již o něco déle než 30 let. Dnes se můžou dočíst 
pravdu o naší historii. I my někdy skoro nechceme věřit, když se dovídáme o naší minulosti, kdy se 
mnozí z našeho národa zachovali hanebně. Teď se potýkáme s covidem-19. A blíží se konec 
církevního roku, dnes je předposlední neděle. I to nás má vést k pohledu na to, jak jsme končící rok 
prožili a vzít si poučení z Božího slova, které dnes zaznělo. Nejprve z proroka Sofonjáše (prorok v 7. 
století před Kristem v Judsku). Jeruzalémští jsou přirovnáváni k vínu, jež nebylo přelito do nádob, 
nýbrž bylo ponecháno na kvasnicích a přilnulo k nim. Tak přilnuli k degenerovanému způsobu života 
(směs bálovského jahvismu a pokananejštěného pohanství). Nerozeznávají už skutky živého Boha, 
domnívají se, že patří jen minulosti a že se v přítomnosti nedějí. Lidé jsou nábožensky a mravně 
otupělí, pravda a realita Boží už nemůže nalézt vstup do jejich zkušeností, nevidí znamení Boží 
činnosti v přítomnosti, jsou skeptičtí k mravním hodnotám a cyničtí, protože se jim zdá, že se neděje 
nic, z čeho by mohli poznat Boží skutečnost. Zdali Bůh je, či není, na tom podle nich nezáleží, protože 
– ať je, či není – v jejich životě není nikde možné pozorovat, že by činil dobře nebo zle, že by něco 
ovlivňoval. Takoví skeptičtí pochybovači budou v den soudu potrestáni. Lidé ztratí své statky a domy, 
vše bude zničeno. Už nebudou bydlet v domech, které si postavili, ani pít víno z vinic, které štěpovali. 
Také v současnosti se mnozí domnívají, že Bůh se neprojevuje, nebo že vůbec není. Vše závisí jen na 
našich schopnostech, na penězích, které mohou zařídit všechno. Lidé jsou nábožensky a mravně 
otupělí, pravda, poctivost a zásadovost se nenosí. S tím musí,  tak jako kdysi prorok Sofonjáš, křesťan 
a křesťanské církve bojovat. Třeba nakonec uspějeme jako prorok, jehož působení změnilo 
uvažování krále Jóšijáše, který pak zavedl veliké změny v Judsku, v náboženském životě lidí. Ať se to 
stane či nikoli, v každém případě se jedná také o náš život tady a teď. Na to nás upozorňuje 
Matoušovo podobenství a je to pro náš život rozhodující. 
Talent byla váha asi 36 kg stříbra, to odpovídalo 9 000 římským denárům. 1 denár byl denní mzdou 
dělníka. Onen člověk tedy svěřil veliké prostředky svým služebníkům. Nedával jim je však proto, aby 
zvýšil svůj zisk, ale šlo mu o vyzkoušení a ověření kvalit a charakteru svých služebníků. Oním 
člověkem je Ježíš. My, jako jeho následovníci se máme osvědčit a být věrnými a dobrými služebníky, 
kteří rozmnožují to, co jim bylo svěřeno. A co to je? To, co má Ježíš sám, dává svým učedníkům. 
Přenesl na ně svého Ducha, dal jim své slovo, svůj přístup k Bohu v modlitbě, svůj synovský poměr k 
Otci, svěřil jim úkol, službu.  
Při návratu Pána ten třetí služebník tvrdí, že Pán neměl právo na práci služebníka, ani na zisk z ní 
vyzískaný. Chce žnout, kde nerozsíval, a sbírat, kde nerozsypal, brát, kde nepoložil. Je na tom dost, 
když mu služebník jeho majetek vrací. Na takovou odpověď se služebník dozví, že měl částku dát 
alespoň na úročení. Co to znamená? Nestačí, jen být členem Ježíšovy pospolitosti a nic pro něj 
nedělat. 
Každému, kdo má, bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Jde o Boží spravedlnost. Kdo 
má nadarmo to, co Bůh skrze Ježíše Krista vložil jako svůj dar do jeho pozemského života, nenalezne 
život věčný. 
Máme v Ježíši Kristu od Boha svěřené dary a s nimi svůj svěřený úkol, který máme věrně plnit. 
Soustřeďme se na jeho hledání a plnění.  
 
 

 

 
 


