
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Soud podle milosrdenství (Mt 25. 32-46) 

             (křest Ellen Fikejzové) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

                 Litomyšl 26.11. 2017 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

introit Ž 140. 13-14   
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text Mt 25. 34,40-41, 45-46 

 

poslání Jk 2. 8-13  

 

písně 209, 456, 500, 478, 477(1-4), 690  

 

 

209 Ó slunce spravednosti 

456 Nejmilejší Ježíši 

500 Já chtěl bych Bože můj 

478 Pán nás učil v svém svatém kázání 

477 Snažujme se ve všem právě 

690 Soudce všeho světa, Bože 
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Milí bratři a sestry, 

 

 věříme „v Ježíše Krista, který sedí na pravici Boží a přijde 

soudit živé i mrtvé.“ V Písmu se o tom mluví na mnoha místech. 

Také Ježíš věřil, že se blíží konec tohoto věku a příchod Božího 

království. Byl to jeden ze základních Ježíšových důrazů. Setkáme se 

s tím např. v jeho podobenstvích. Také v podobenství o posledním 

soudu. 

 Vše bude odhaleno, zváženo a rozsouzeno. Knihy budou 

otevřeny. Takovou má svět budoucnost. Je to budoucnost Božího 

soudu. A to je velmi důležité. Bez soudu by totiž nebylo 

spravedlnosti. Spravedlivý soud patří odpradávna k tradici víry v 

Hospodina. Jak soud lidský, tak ovšem i soud Boží. Není tedy vůbec 

jedno, jak my lidé na tomto světě žijeme. Jako křesťané věříme, že 

pýcha, sobectví, nenávist a zloba budou odsouzeny a potrestány. A 

pokora, věrnost a milosrdenství budou vyzdviženy a odměněny.  

 Biblický Bůh, v kterého věříme, je totiž Bůh spravedlivý. 

Nesoudí a netrestá ovšem ihned. Boží čas je jiný než ten náš. Zatím 

má Bůh s tímto světem trpělivost. Zatím má s námi trpělivost. 

Zřejmě proto, abychom měli čas ke změně. Abychom měli čas k 

pokání. Všechny naše činy, postoje, naše slova i myšlenky jsou však 

Bohu známy. A budeme se z nich v „ten den“ zodpovídat. Tato 

budoucnost Božího soudu je velmi důležitá. Je důležitá také pro naši 

přítomnost. Pro to, jak nyní žijeme. 

  Ten, kdo přijde a bude soudit je nazván „Synem 

člověka.“ Daniel ve svém proroctví tímto jménem označuje 

nebeskou postavu posledních dnů. A Ježíš tímto jménem často 

označoval sám sebe. A chce tím povědět, že Boží království 

přichází do tohoto světa právě s ním. Když Ježíš mluví o Synu 

člověka, mluví o sobě. Pán Ježíš je ten, kdo na konci času přijde se 

svatými anděly a „posadí se na trůnu velebnosti své.“ 

 Zde je třeba mít na paměti, jak byl Ježíš nám lidem blízko, jak 

se s námi radoval, jak nám dovedl odpouštět, jak nás uzdravoval. Jak 

s námi lidmi plakal i za nás trpěl. Ježíš nás miluje a má pro nás 

naději. Co však nesnáší, je naše pýcha, neochota k odpuštění, k 

solidaritě a vzájemné pomoci. Když se s tím Ježíš u nás lidí setkává, 

je jeho soud velmi jednoznačný a tvrdý. A právě tento Ježíš – Syn  
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člověka bude soudcem při skonání tohoto věku. Bude soudcem 

spravedlivým, ale také milosrdným. 
 V podobenství je tento soudce označen také jako král. A v 

Izraeli byla veškerá královská autorita odvozena od samotného 

Hospodina. Ježíš - král, který zde bude soudit, má k tomu tedy 

pověření od  svého nebeského Otce a vystupuje s jeho autoritou. 

Skrze Ježíše soudí tedy Bůh sám. 

 Soud se bude týkat každého člověka bez rozdílu. Ježíš zde 

říká, že „shromážděni budou před něj všickni národové.“ 

„Národy“ (řec. ethnoi) zde ovšem mají trochu jiný význam než dnes. 

Nejde zde ani tak o národy ve významu lidí jednoho jazyka, kultury a 

dějin. Jde zde mnohem spíše o národy ve významu náboženském. 

A tak bychom mohli docela dobře volně přeložit: budou před něj 

shromážděni lidé všech náboženství. Tedy: židé, křesťané, 

muslimové, hinduisté, budhisté, ale i atheisté a další. Prostě všichni. 

Jak ti, kteří věří v Hospodina, Alláha či skládají naději v jiné bohy i 

ti, kteří v žádného Boha nevěří. Všichni stanou před soudnou 

stolicí Syna člověka - Pána Ježíše Krista. 
 Tento soud bude znamenat jednoznačné rozdělení. Tak jako 

pastýř v tehdejších dobách rozděloval na noc své stádo: Ovce, které 

zůstávaly venku i přes noc, na jednu stranu a kozy, které byly v noci 

pod střechou, na stranu druhou. Je to buď anebo. Není zde něco 

mezi - jako třeba očistec. Jedni jako ovce po pravici, druzí jako 

kozlové po levici. Místo po pravici bylo čestné, vážené, po levici 

naopak.   

 A po rozdělení vynese král rozsudek: Ti po pravici jsou 

nazváni Bohem požehnanými. A jsou pozváni do jeho království, 

které je pro ně připraveno od počátku světa. A ti po levici jsou 

králem prohlášeni za zlořečené a jsou odesláni do věčného ohně, 

tedy do věčného trápení. Tento věčný oheň je tu připraven pro ďábla 

a jeho anděle, tedy pro zlo a pro všechny, kteří mu slouží.                            

 A nyní přichází to, co je v podobenství to nejdůležitější a co 

nás také nejvíce překvapí – totiž odůvodnění rozsudku. Jedni jsou 

požehnaní a druzí zlořečení proto, jak se zachovali k samotnému 

králi a soudci, totiž k Ježíšovi. Lidé ze všech národů, ze všech 

náboženství jsou souzeni podle toho, zda Ježíšovi dali najíst, když 

měl hlad, zda utišili jeho žízeň, zda mu poskytli pohostinství, zda ho  
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oblékli, zda ho navštívili v nemocnici nebo ve vězení. A nebo zda mu 

tuto pomoc, když ji potřeboval, odmítli. A tak ho nechali hladového, 

žíznivého, bez střechy nad hlavou, nahého, opuštěného v nemoci či v 

žaláři. 

 Ale na tom by vlastně ještě nebylo nic tak divného. Soudce 

soudí podle toho jak se k němu lidé zachovali. Odměňuje ty, kteří 

se k němu zachovali dobře a trestá ty, kteří mu nepomohli v nouzi. 

Avšak jedni jako druzí, požehnaní i zlořečení rozsudek 

nechápou. Nic nevědí o tom, že se zachovali tak, jak říká král. Ti, 

kterým se otevírá Boží království i ti odsouzení do věčného ohně 

nechápou, o čem jejich soudce mluví. A tak se ptají: „Pane, kdy 

jsme tě viděli lačného neb žíznivého atd.?“ 
 A nyní přijde v podobenství to hlavní: „Cožkoli jste činili 

jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. A 

čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, ani mě jste 

nečinili.“ Když lidé pomohou potřebným a nebo vůči jejich trápení 

zůstanou lhostejní, je to totéž, jako by se takto zachovali k Ježíši 

samotnému. Ježíš totiž byl a je s těmi, kteří v tomto světě trpí. 

Solidarizoval se, ztotožnil se s nimi. On sám je v nich přítomen. 

Ježíš je i dnes v těch, kteří v tomto světě hladovějí a žízní, je v 

bezdomovcích, kteří nemají střechu nad hlavou, je v uprchlících, v 

těch, kteří utíkají před válkou, bídou a bezprávím, je v těch, kteří 

nemají co na sebe, kteří trpí nemocemi, kteří jsou za zdmi žalářů. A 

je i těch, kteří zůstali opuštěni v sirotčincích a starobincích, je i v 

těch, kteří jsou na dně či ztratili smysl života. Ježíš je přítomen ve 

všech, kteří nějak trpí, kteří potřebují pomoc, kteří žijí na okraji 

společnosti. 
 Ježíš chce naléhavě povědět celému lidstvu, všem národům a 

všem vírám: Nebudu vás soudit podle vnějších znaků vašeho 

náboženství. Budu vás soudit podle toho, kolik bylo či nebylo ve 

vašem životě milosrdenství. Kolik bylo či nebylo ve vašem životě 

soucitu a lásky. Ježíš nás nebude soudit podle toho jak pobožně se 

tváříme, ani podle toho zda chodíme do toho či onoho kostela, ani 

podle toho zda jsme evangelíci, atheisté či muslimové. Ježíš nás 

nebude soudit podle našeho náboženství, ale podle našeho 

milosrdenství.       

                                                   Amen 

Křest Ellen Fikejzové 26.11. 2017 v Litomyšli 



 

představení:  

  

Milí bratři a sestry, za chvíli bude v tomto shromáždění pokřtěna 

Ellen Fikejzová, dcera manželů Věry a Pavla Fikejzových ze Lhůty. 

Ellen se narodila 2. srpna. Jejím kmotrem bude pan Jakub Špaček z 

Vysokého Mýta.  

 

slovo o křtu: 
  

 Křest svatý je jedinečný obřad, který potvrzuje smlouvu mezi 

Hospodinem a člověkem. Bůh dává člověku milost a naději. A člověk 

pak ve svém životě odpovídá důvěrou v Boha, pokáním a poslušností 

Božích přikázání. 

 Voda křtu vyjadřuje smytí nečistoty hříchu. Je také znamením 

nového počátku, nového narození. Už Izrael začal nový život ve 

svobodě a důvěře, když prošel vodou Rudého moře a potom i vodou 

Jordánu. 

 Křtem vyznáváme, že si nevystačíme sami. Vyznáváme, že 

potřebujeme Spasitele. Nechceme spoléhat jen sami na sebe, ale na 

Pána Ježíše Krista. Smlouva křtu nestojí na síle naší víry. Křest stojí 

na víře Boží, na Boží věrnosti člověku. Křest nám zvěstuje, že na 

Boží věrnost se můžeme vždycky spolehnout. I když na nás přijdou 

všelijaké pochybnosti, slabost i trápení. 

 Křest je odpradávna také vstupním obřadem do církve. Dnes  

se tedy skrze křtem přijímáme Ellen také do našeho sboru ČCE zde 

v Litomyšli, který je, jak věříme, částkou svaté církve obecné. 

 

slova ustanovení: Mt 28.18-20 
 

Takto praví Pán Ježíš: 

  

       „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, 

učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. 

A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.“  Amen 
 

 

křestní vyznání a slib: 

 

rodiče: 

1.Věříte, že Ježíš Kristus je náš jediný Pán a Spasitel? 

Věříme.  

2. Chcete, aby Vaše dcera Ellen byla pokřtěna v Krista a tak všípena 

do církve?  

Ano, chceme. 

3. Slibujete, že budete Ellen vychovávat v křesťanské víře a 

v poslušnosti Pána Ježíše Krista a to jak v rodině, tak i v církvi? 

Slibujeme, s pomocí Boží. 
kmotr: 

 Ptám se nyní vás pane Jakube Špačku jako kmotra, zda chcete 

Ellen na cestě víry provázet, připomínat jí Boží lásku a věrnost, také 

ji podepírat a napomínat a dbát rovněž na to, aby vyrůstala ve 

společenství sboru a církve? 

 Ano, s pomocí Boží. 
sbor: 

 A ptám se také vás bratři a sestry z litomyšlského sboru, zda 

chcete i vy Ellen na cestě za Kristem povzbuzovat, dávat ji dobrý 

příklad a s láskou ji přijímat do společenství sboru? 

 Ano, s pomocí Boží. 
 

apoštolské vyznání víry 

 

modlitba 

 

křest 

 

„Nechte dítek jíti ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť je 

království Boží.“ 

  

Milá Ellen, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. 

 

požehnání: „Takto praví Hospodin, stvořitel tvůj, ó Jákobe, a 

učinitel tvůj, ó Izraeli: neboj se, neboť vykoupil jsem tě, a povolal 

jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Já Hospodin Bůh tvůj, Svatý 

Izraelský, jsem spasitel tvůj.“ (Iz 43). 


