
Přepis kázání Marka Wagnera na Mat 25.kapitolu 

 

 

Mat 25,1.-13. 

1 "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti 

ženichovi. 

2 Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. 

3 Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. 

4 Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. 

5 Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. 

6 O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' 

7 Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. 

8 Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' 

9 Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' 

10 Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se 

zavřely. 

11 Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' 

12 odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' 

13 Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." 
 

 

Není nám líto oněch pěti nerozumných družiček? Ženich dokonce řekl, že je nezná. Není to kruté? 

Vysvětlení pojmů: 

Příchod ženicha = druhý příchod Ježíše Krista 

Družičky = lidé, kteří Krista očekávají 

Ježíš přichází později, než lidé očekávali. Ti už pomalu upadají do duchovní letargie, „usnuli“. Ježíš přichází a lidé 

nejsou připraveni, příchod propásnou a marně buší na již zavřené dveře. 

 

 

Píseň č. 329 zpěvník Zpívejme Hospodinu 



 

 



„Pozdě, pozdě, hrozné slovo….“ – z tohoto textu na člověka dýchá zoufalství. To je ten laskavý Bůh ?  

Vraťme se zpět k podobenství o deseti družičkách: 

Olej do lampy = Duch svatý 

Zásoba oleje = zásoba Ducha svatého ? To zní divně. Toho přece nemůžeme mít v zásobě někde pod postelí. Pokud 

by olej byl skutečně jen ZÁSOBA Ducha svatého, družičky by se projevily pouze zásobovací nehodou a jejich vykázání 

ven by bylo neoprávněné. Ale je to jinak. 

Luk 12,35. – 40. 

35 "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. 

36 Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče.  

37 Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, 

posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. 

38 Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. 

39 Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do 

domu. 

40 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." 

 

Lukáš klade důraz na připravenost. Matouš ve svém podobenství má více pochopení pro lidskou slabost. Lukáš 

zdůrazňuje, že musíme být připraveni na příchod, ale připravenost si nekoupíme. 

Mat 25, 14.-30. 

14 "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. 

15 Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. 

16 Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. 

17 Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. 

18 Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. 

19 Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. 

20 Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a 

podívej, získal jsem pět dalších.' 

21 Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej 

radost svého pána.' 

22 Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem 

další dvě.' 

23 Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej 

radost svého pána.' 

24 Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, 

kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 

25 A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' 

26 Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde 

jsem nerozsypal? 

27 Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! 

28 Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. 

29 Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. 

30 A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" 

 

Verše začínají „je to jako…“, navazují tedy na předchozí verše. Podobenství o hřivnách ukazuje, že nezáleží na 

množství vloh, které obdržíme, ale na tom, co s nimi uděláme, jak je využijeme. Poslední služebních v tomto 

podobenství byl vyloučen do tmy. Tam, kde už je pět bláhových družiček. Stejně jako družičky, i služebník se nějakým 

způsobem hlásí k Bohu. Jde o to, jaký k němu mají vztah. Služebník má z pána strach, stejně jako měl Adam v ráji 

z Boha po propadnutí hříchu. Hlásí se k Bohu, ale nemiluje Ho dostatečně, nemá k Němu kladný vztah. Jeho 

charakter je nepřátelský k Bohu, stejně jakou družiček. 



Mat 35, 31.-43. 

31 "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy.  

32 Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce 

od kozlů. 

33 Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. 

34 Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, 

které je pro vás připraveno od stvoření světa. 

35 Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali 

jste mě, 

36 byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za 

mnou.' 

37 Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali 

ti napít? 

38 Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě? 

39 Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' 

40 Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste 

udělali pro mě.' 

41 Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla 

a jeho anděly! 

42 Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. 

43 Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a 

nenavštívili jste mě.' 

44 Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého 

nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?' 

45 Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.' 

46 Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."  
 

Ježíš říká, že lidé budou rozděleni do dvou skupin. Těm po pravici řekne, ať vstoupí, ty po levici odežene. Tyto verše 

hovoří o našem nitru, o našem niterném vztahu k Bohu.  

V obou podobenstvích jsou lidé rozděleni. Je nelehké rozhodnout, kdo je jaký, do nitra druhého člověka nevidíme. 

Ale poznáme „po ovoci“, jaký kdo je a jaký má vztah k Bohu. 

Mat 7,15.-20. 

15 Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.  

16 Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 

17 Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 

18 Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 

19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 

20 A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. 

 

Je jedno, jestli se lidé hlásí k Ježíši a dělají mocné zázraky.  Jejich nitro Ježíše nikdy nepřijalo a Ježíš to ví. 

Zj 20,11.-15. 

11 I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není 

nalezeno. 

12 I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před oblíčejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiná kniha [také] 

jest otevřína, to jest [kniha] života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, [totiž] podlé 

skutků svých. 

13 A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou 

jeden každý podlé skutků svých. 

14 Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá. 

15 I ten, kdož není nalezen v knize života zapsán, uvržen jest do jezera ohnivého. 



Opět jsou lidé rozděleni do dvou skupin podle toho, co učinili malým a nepatrným.Nebeské knihy budou otevřeny i 

pro nás, všechny myšlenky vyjdou najevo. 

Luk 7,17.-18. 

17 Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. 

18 Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude 

vzato i to, co si myslí, že má." 
 

Bůh vládně otevřeně a ukáže, kdo a proč bude spasen. Spaseni jsme pouze z milosti, ne za své činy. Ale důležité je, co 

máme v nitru, jaký máme vztah k Bohu. 

Ef 2, 4.-10. 

4 Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kterouž zamiloval nás, 

5 Také i nás, když jsme mrtví byli v hříších, obživil spolu s Kristem, (milostí spaseni jste), 

6 A spolu [s ním] vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši, 

7 Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty [své] k nám v Kristu Ježíši.  

8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, (a to ne sami z sebe, darť jest to Boží), 

9 Ne z skutků, aby se někdo nechlubil. 

10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v 

nich chodili. 

 

Skutky jsou jen přibližným indikátorem, jak je to s naším nitrem. 

Luk 19,9.-10. 

9 "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! 

10 Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." 

 

1 Tim 2, 3.-6. 

3 Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, 

4 Kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli. 

5 Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš, 

6 Kterýž dal sebe samého mzdu na vykoupení za všecky, [na] osvědčení časem svým. 
 

Luk 4, 16.-19. 

16 Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, 

aby četl. 

17 Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: 

18 "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit 

propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu 

19 a vyhlásit léto Hospodinovy milosti." 

 

Všechna Boží snaha troskotá na naší nedostatečné dobré vůli. 

Zachránění řeknou : Buď vůle Tvá. 

Nezachráněným bude řečeno : Buď vůle vaše. 

Mat 23, 37.  

37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 
 



Bůh nikoho nemanipuluje. Proč družičky chtějí za Ježíšem , když ho nemají ve svém srdci? Chtějí na Novou zemi, aby 

tam mohly spřádat své plány, aby se zachránily. Lidé, kteří Ježíše Krista odmítají, nemohou po jeho příchodu popřít, 

že Ježíš existuje. Tak jako při potopě lidé pochopili, že potopa bude a začali bušit na vrata lodi. Ne proto, že by uvěřili, 

ale proto, aby se zachránili.  

Na konci dějin budou pouze dvě skupiny, a každý bude rozhodnut, kam patří. Kdo bude křičet „pozdě“, bude pouze 

reagovat na stávající situaci.  

Mohou být zachráněni i ti, kdo křičí ? Někteří ano. Například ti, kdy byli zklamáni některou z církví, ale Ježíše 

vyznávají. Nebo ti, kdo si mysleli, že vstoupit na Novou zemi mohou jen dokonalí a nevěřili si. O našem spasení 

rozhoduje naše srdce. 

Může dojít k omylu ? Ne. Boží jednání vylučuje omyl. Je nám dám čas, abychom slyšeli a vybrali si. A je nám dán čas, 

abychom byli seznámeni s tím, proč Bůh rozhodl tak, jak rozhodl. Jediným důvodem, proč se dát na stranu Ježíše 

Krista, je naše upřímná láska k Němu. Ne snaha zachránit se. 

Co chybělo 5 družičkám ? Nitro nasměrované k Ježíši. 

Máme svobodnou vůli nasměrovat se k Němu, nebo na druhou stranu. Ježíš stále ještě klepe na dveře. Ještě je čas. 

Otevřeme mu ? 

Zj 3,19. 

19 Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. 

 


