LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
13.ČÁST LUK. 5:27-39

1) MATOUŠ

LUK.5.3-1A/11

Lukáš 5:27 Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévi, sedícího v
celnici, a řekl mu: „Následuj mne.“
28 A on všeho zanechal, vstal a následoval ho.
29 Lévi mu připravil ve svém domě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s
nimi byli u stolu.
30 Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali na jeho učedníky a říkali: „Proč jíte a pijete s celníky
a hříšníky?“
31 Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní.
32 Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“

1) MATOUŠ

LUK.5.3-1B/11

33 Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů;
tvoji však jedí a pijí.“
34 Ježíš jim řekl: „Můžete přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi?
35 Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom v oněch dnech se budou postit.“
36 Říkal jim i podobenství: „Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak
i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit.
37 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo
vyteče a měchy se zničí.
38 Ale mladé víno se dává do nových měchů , a obojí zůstane zachováno.
39 A nikdo, kdo se napil starého, nechce mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré.‘“

2) CELNÍCI

LUK.5.3-2A/11

Lukáš 5:27 Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na
celníka jménem Lévi, sedícího v celnici, a řekl mu: „Následuj
mne.“

- Celníci vybírali daně pro římskou vládu
- Židé je nenáviděli pro jejich spolupráci s Římem
(kolaboranti) a pro jejich nečestné praktiky
- Byli vyčleněni ze společnosti, zabraňovali jim vcházet do
chrámu
- Rabíni o nich mluvili jako o vyděračích, zlodějích a
podvodnících, tedy zkažení lidé, hříšníci
- Museli být denně v kontaktu s pohany a to pro Židy
znamenalo, že jsou kulticky znečištění
- Dívali se na ně jako na prostitutky
Povolání Matouše (Lévi), James
Tissot (1836-1902)

2) CELNÍCI

LUK.5.3-2B/11

Celníci ale museli být schopní lidé, museli ovládat více jazyků,
museli umět číst, psát a dělat matematické operace v
několika jazycích.

Jan Křtitel o celnících také mluvil a nenutil je, aby skončili, ale
aby nepodváděli a nikoho nevydírali.
Matoušovo evangelium je unikátní – je tam nejvíce citací ze
Starého zákona, Matouš musel znát velmi dobře Boží slovo a to
nesměl do synagogy a do chrámu.
Nejspíše Matouš sám studoval Písmo a jeho evangelium (zápis
o tom, co Ježíš dělal) vzniklo jako první.
Povolání Matouše (Lévi), James
Tissot (1836-1902)

3) UČEDNÍK

LUK.5.3-3/11
Povolání Matouše (Lévi), Hendrick ter Bruggen (15881629)

28 A on všeho zanechal, vstal a
následoval ho.
Matouš 9:9 A když Ježíš odtamtud
odcházel, uviděl v celnici sedět člověka
jménem Matouš a řekl mu: „Následuj
mne!“ Matouš vstal a následoval ho.
Marek 2:14 Cestou uviděl Léviho, syna
Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu:
„Následuj mne.“ On vstal a následoval ho.

Ve všech třech evangeliích je popis této
události velmi rychlý – hned všeho nechal.
Ježíš dal jeho životu novou perspektivu,
možná ho Ježíš vysvobodil z něčeho, kde
nechtěl být.

4) HOSTINA
29 Lévi mu připravil ve svém
domě velkou hostinu. Byl tam
veliký zástup celníků i jiných, kteří s
nimi byli u stolu.
- Nejspíše z radosti, že se mohl
stát Ježíšovým učedníkem,
chtěl seznámit své kolegy s
Kristem
- Uspořádal ve svém domě
velikou hostinu, byl tam veliký
zástup lidí – v tom je vidět jeho
štědrost. Proměnilo ho, že ho
Ježíš přijal. Léta odmítání ze
strany Židů ho nedokázala
změnit, ale Ježíšův přístup ano.

LUK.5.3-4/11
Velká hostina u Matouše, zdroj freebibleimages

5) FARIZEOVÉ
30 Farizeové a jejich učitelé Zákona
reptali na jeho učedníky a říkali: „Proč
jíte a pijete s celníky a hříšníky?“
Podle jejich myšlení kontakt s těmito
vyvrheli znamenalo tolerování jejich
hříchů.
Farizeové jim totiž neměli co
nabídnout, chyběla jim moc pro
proměnu srdce. Tu má jen Ježíš.

Ježíš a jeho učedníci tam klidně mohli
jít, protože oni ovlivňovali celníky a ne
naopak. Pokud naše srdce není
proměněné, pak nás hříšné prostředí
spíše svede ke špatným věcem.

LUK.5.3-5/11
Velká hostina u Matouše, zdroj freebibleimages

6) LÉKAŘ
31 Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují
zdraví, nýbrž nemocní.
32 Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale
hříšné k pokání.“
Lékař nemůže být tam, kde jsou zdraví, musí
být mezi nemocnými.
Bylo by divné, kdyby lékař byl jen u zdravých
lidí a říkal by jim, na co si dávat pozor, aby
neonemocněli.
Podobně i lékař Ježíš musí být tam, kde jsou
hříšníci, aby jim mohl pomoct.
Pokud trávíme čas jen v církevním prostředí,
pak přestaneme vnímat okolní svět a co lidé
prožívají. Pokud máme Ježíše v srdci, pak i
my máme co dát světu.

LUK.5.3-6/11

Reptající farizeové, zdroj freebibleimages

7) PŮST
33 Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se
často postí a konají modlitby, stejně i
učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“
34 Ježíš jim řekl: „Můžete přinutit svatebčany,
aby se postili, dokud je ženich s nimi?
35 Přijdou však dny, kdy od nich bude
ženich vzat; potom v oněch dnech se budou
postit.“
Kritici měli po ruce hned další výtku – měli
pocit, že se z Ježíšova přístupu k pravému
náboženství vytrácí vážnost.
Ježíš odpovídá – na svatbě by bylo divné se
postit. Tím říká – já jsem ženich a dokud jsem
tu, tak se mohou radovat, postit se ještě
budou. Ježíš nebyl náboženský, vedl své
učedníky k opravdovosti.

LUK.5.3-7A/11

Reptající farizeové, zdroj freebibleimages

7) PŮST
Ježíš farizeům připadal jako málo duchovní,
dělal zázraky, úžasné věci, mluvil úžasně z
Božího slova, ale v kontaktu s farizei a
zákoníky nedodržoval spoustu věcí, které oni
dodržovali.
Proto ho považovali za málo duchovního,
moc tolerantního k hříšníkům.
Lukáš 7:34 Přišel Syn člověka, jí a pije, a
říkáte: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel
celníků a hříšníků!‘

Nedělal totiž žádné náboženské úkony,
gesta jen na oko.

LUK.5.3-7B/11

Reptající farizeové, zdroj freebibleimages

8) NOVÉ MĚCHY

LUK.5.3-8A/11

Záplata na šaty, zdroj freebibleimages
36 Říkal jim i podobenství: „Nikdo neutrhne
záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý
šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se
záplata z nového nebude hodit. 37 A nikdo
nedává mladé víno do starých měchů; jinak
mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a
měchy se zničí. 38 Ale mladé víno se dává
do nových měchů , a obojí zůstane
zachováno. 39 A nikdo, kdo se napil starého,
nechce mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré.‘“
Farizeové chtěli, aby se Ježíš a jeho učedníci
přizpůsobili jejich zvyklostem, jejich způsobům,
ale Ježíš říká – to nejde. Je tu něco nové, lepší
než bylo předtím a nelze to nalepovat na to
staré.

8) NOVÉ MĚCHY

LUK.5.3-8B/11

Víno do nových měchů, zdroj freebibleimages
Říká jim 3 podobenství:

1) Starý a nový šat. Starý=judaismus,
nový=křesťanství. Židovské obřady, předpisy a
jejich spravedlnost ze zákona je jako ten starý
šat a to co přináší Ježíš je ten nový šat.
Nepomůže když se k těm starým obřadům
přidá nějaká záplata z toho, co říká Ježíš.
Ten starý oděv je potřeba odložit a vzít si
nový.
S tím měli mnozí problém – chtěli, aby noví
křesťané dodržovali židovské zvyky a byly z
toho v církvi spory.

8) NOVÉ MĚCHY

LUK.5.3-8C/11

Víno do nových měchů, zdroj freebibleimages
Říká jim 3 podobenství:

2) Staré a nové měchy. Staré=judaismus,
nové=křesťanství. Kvasící proces mladého
vína způsobuje tlak a staré měchy už nejsou
tak poddajné, aby to vydržely.
Na prvotní církvi vidíme ty nové měchy –
nebáli se jít do nových věcí, protože prožívali,
že je Pán k tomu vede.
Matouš je toho příkladem – s jakou lehkostí
vše opustil, aby šel za Ježíšem. On byl tím
novým měchem.
Staré měchy znázorňují těžkost a chladný
formalizmus farizeů.

8) NOVÉ MĚCHY

LUK.5.3-8D/11

Víno do nových měchů, zdroj freebibleimages
Říká jim 3 podobenství:

3) Staré a nové víno. Starý=judaismus,
nový=křesťanství.
Víno je obrazem radosti – ten starý systém již
nepřinášel radost, vedl jen k formalismu
Ježíš přináší nové víno – novou radost a
opojení z toho, že můžeme následovat Krista.
Žalmy 104:15 I víno, které dává radost
lidskému srdci,
Kazatel 9:7 Jdi, jez v radosti svůj chléb a pij v
dobrém rozmaru své víno, protože Bůh dávno
našel zalíbení ve tvém díle.

9) STARÉ JE DOBRÉ
39 A nikdo, kdo se napil starého, nechce
mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré.‘“
Toto je také důležitá myšlenka. Ukazuje to na
nechuť opustit staré kvůli novému. John
Neslon Darby (1800-1882) říká: „Člověku, který
je navyklý na obřady, lidská zřízení, víru otců
apod. se nikdy nelíbí nové zásady a moc
království.“
Vždy, když chcete prosadit ve společnosti
něco dobrého nového, tak se setkáme s
velkým odporem (např. zrušení otroctví, ….).
Např. prosadit nové písně místo těch písní z
kancionálů byl náročný proces.

LUK.5.3-9/11

Víno do nových měchů, zdroj freebibleimages

10) ZTRÁTA REPUTACE
Ježíš chtěl získat celníky pro Boží království a
kvůli tomu se vzdal i své reputace, pokazilo
mu to pověst. Možná že vypadal před farizei
špatně, ale pro něj bylo důležitější získat
celníky.
Co jsme ochotni udělat pro to, abychom
pomohli lidem do Božího království?
Kam až jsme ochotni zajít?
Neznamená to, že snížíme Boží požadavky a
jeho slovo, ale že budeme hledat cesty k
lidem. Pokud ale máme jiné motivy, pak nás
může taková akce může nasměrovat
špatným směrem.

LUK.5.3-10/11

Ježíš šel na oslavu (party), ilustrační foto, zdroj Unspash

