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EVANGELIUM
14.ČÁST LUK. 6:1-11



1) SPOR O SOBOTU

Lukáš 6:1 Stalo se, že v druhou sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali a jedli klasy, které 

mnuli rukama.

2 Někteří pak z farizeů řekli: „Proč děláte, co se v sobotu dělat nesmí?“

3 Ježíš jim odpověděl: „Cožpak jste nečetli, co udělal David, když vyhladověl, on i ti, kdo byli s 

ním?

4 Jak vešel do Božího domu a vzal chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných 

kněží, jedl je a dal i těm, kdo byli s ním?“

5 A říkal jim: „Syn člověka je také pánem soboty.“
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2) TRADICE

Exodus 20:9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,

10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. 

Exodus 34:21 Šest dní budeš pracovat a sedmý den přestaneš. I při orbě a při žni přestaneš.

Deuteronomium 23:26 Když vejdeš do nepožatého obilí svého bližního, trhej klasy rukou, 

nerozháněj se však na nepožaté obilí svého bližního srpem.

Obvinění bylo, že dělají 3 práce:

- Sklizeň obilí

- Prosévání zrna

- Příprava jídla v sobotní den
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2) TRADICE

Izraelci odešli z Egypta a Bůh jim poté dává příkaz o odpočinku, ale po mnoha stoletích si Židé 

biblická nařízení postupně upravovali.

Říkali tomu, že staví ploty okolo Tóry (Boží zákon), aby nikdo nemohl toto přikázání porušit ani 

nechtěně, např. dle Talmudu mohli v sobotu udělat jen 2000 kroků.

Tím se z toho stal zákon a spíše dodržovali lidská nařízení a předpisy než to, co Bůh dal svému 

lidu. Je to podobné jako středověká církev, která měla mnoho všelijakých nařízení, které ale 

nebyly Božím slovem, ale lidskými nařízeními. 

Byly to vlastně jen církevní tradice – takto to dělali naši otcové a my to budeme dělat takto.

Bůh ustanovil sobotu k pomoci lidem, ale církevní tradice z toho udělala těžké břemeno, nařízení 

bylo důležitější než člověk.
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3) CO TO DĚLÁTE?

Matouš 12:1 V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali trhat klasy a 

jíst. 2 Když je uviděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí.“

3 On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když vyhladověl, on i ti, kdo byli s ním?

4 Jak vešel do Božího domu a jak snědli chleby předložení, které nesměl jíst ani on ani ti, kdo byli 

s ním, ale jen kněží? 5 Anebo nečetli jste v Zákoně, že o sobotách kněží v chrámě porušují 

sobotu, a přece jsou bez viny? 6 Pravím vám, že zde je někdo větší než chrám.

7 Kdybyste věděli, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsoudili byste nevinné.

8 Vždyť Syn člověka je pánem soboty.“

Matouš tedy uvádí ještě další příklady – že kněží v sobotu pracovali a že Bohu nejde jen o 

povinnosti (oběti), ale že jde o něco jiného.
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3) CO TO DĚLÁTE?

2 Někteří pak z farizeů řekli: „Proč děláte, co se v sobotu dělat nesmí?“

Čteme již 2. napomenutí, které farizeové dali Ježíši, nejprve, že se schází s celníky a nyní, že 

nedodržuje zákon.

Ježíš jim neodpovídá, že to, co dělali, nepovažuje za práci (jen měli hlad), ale vysvětluje jim, že 

špatně aplikují přikázání o sobotě. Přehlíželi totiž, že za jistých okolností je možné porušit přikázání.

- Kněží pracovali v sobotu (v chrámu)

- David dostal chleby, které byly určeny jen pro kněží (1.S.21), bylo to za mimořádné situace, 

David, Hospodinův pomazaný, se potřeboval najíst

Izraelci měli sloužit Bohu v sobotu (ostatní dny dělali běžné povinnosti) a učedníci sloužili Ježíši v 

sobotu, tím nebyl porušen zákon. 

Ježíš nám tímto mimo jiné říká, že máme sloužit Bohu každý den.
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4) PÁN SOBOTY

5 A říkal jim: „Syn člověka je také pánem soboty.“

Pán soboty znamená, že On určuje co je a co 

není přípustné v sobotu, je vládcem nad sobotou.

Podobně jako zaměstnavatel vám může nařídit, 

kdy bude dovolená, tak Bůh určuje, co je a není 

správné.

Pro farizee byl ale Ježíš jen venkovský kazatel, 

který přece nebude určovat, co je správné.
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5) CO JE DOVOLENO ?

6 Stalo se, že v jinou sobotu vstoupil do synagogy a učil. A byl tam člověk, jehož pravá ruka byla 

odumřelá.

7 Učitelé Zákona a farizeové ho pozorně sledovali, uzdravuje-li v sobotu, aby našli něco, z čeho 

by jej obžalovali.

8 On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou: „Vstaň a postav se 

doprostřed.“ A on se zvedl a postavil se tam.

9 Ježíš jim řekl: „Ptám se vás, zda je dovoleno v sobotu učinit dobře, nebo učinit zle -- duši 

zachránit, či zahubit?“
10 Rozhlédl se po nich po všech a řekl mu: „Natáhni svou ruku.“ On to učinil a jeho ruka byla 

zase v pořádku.

11 Oni byli naplněni nepříčetností a rozmlouvali mezi sebou, co by Ježíšovi učinili.

Matouš 12:10 A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. I otázali se ho: „Je dovoleno v 

sobotu uzdravovat?“ To proto, aby jej obžalovali.

11 On jim řekl: „Kdyby měl někdo z vás ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což by ji 

neuchopil a nevytáhl?
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6) OBVINĚNÍ

Farizeové chtěli obvinit Ježíše z hříchu, že uzdravuje v 

sobotu a to byla podle nich práce a to se dělat v 

sobotu nesmělo. Zákon ale nezakazoval uzdravování v 

sobotu.

Tím Ježíš odhalil jejich myšlení – že jim nešlo o člověka, 

aby se mu dobře dařilo, ale o to, aby se přesně 

dodržovaly nařízení, které si vymysleli.

Celá historie je plná podobných příkladů – církev ale 

má pomáhat lidem, ne na ně nakládat nesnesitelná 

břemena.

To co Ježíš udělal ukazuje na to, co je pro Boha 

nejdůležitější – nejde o předpisy, přikázání, ale aby bylo 

lidem pomoženo.

Zrušíme nedělní shromáždění pro to, abychom někomu 

pomohli?
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7) UČINIT DOBŘE

9 Ježíš jim řekl: „Ptám se vás, zda je dovoleno v sobotu učinit dobře, nebo učinit zle -- duši 

zachránit, či zahubit?“

Matouš 12:11 On jim řekl: „Kdyby měl někdo z vás ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což 

by ji neuchopil a nevytáhl?

Izraelci byli zemědělci, chovatelé dobytka, ovcí, koz. Pokud by se mělo něco stát jejich zvířatům, 

tak prostě vstali (sobota ne sobota) a pomohli jim. Ani by je nenapadlo nechat svá zvířata umřít 

proto, že je sobota.

Ale pokud šlo o lidi, tak tento princip nechápali. Nechtěli, aby se tomuto člověku ulevilo, protože 

důležitější bylo dodržet pravidlo, které si vymysleli. Náboženští lidé dovedou být velmi tvrdí. 

Př. středověká církev vybírala peníze za odpustky – aby lidem mohli být odpuštěny hříchy, tak 

museli zaplatit. Pokud nezaplatili, lidé byli trápeni tím, že zůstávají v hříchu, církev byla velmi tvrdá 

vůči lidem.
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8) SOUCIT

Ježíš nechtěl protahovat utrpení 

tohoto člověka – ať si farizeové 

říkají, co chtějí. Ježíš chtěl ve své 

dobrotě zmírnit lidskou bídu tohoto 

člověka, protože věděl, že pro 

něho to byl ten den Božího 

navštívení. Pokud by ho kvůli 

nařízením farizeů neuzdravil, tak by 

možná tento muž nebyl uzdraven 

nikdy, už by se možná nepotkali.

Vysvětluje jim, že pomoct druhému 

člověku stojí výše, než nějaká 

lidská pravidla.
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9) ŠÍLENSTVÍ

Náboženští lidé ale toto pravidlo o milosrdenství 

nechápou.

11 Oni byli naplněni nepříčetností a rozmlouvali 

mezi sebou, co by Ježíšovi učinili.

Místo, aby přemýšleli, zda jejich nařízení by neměli 

revidovat, změnit, tak přemýšlejí, co s Ježíšem 

udělají. Vůbec nepřemýšleli nad tím, že bylo 

pomoženo člověku. Neříkali si – no to bychom 

také měli dělat, mohli bychom se u Ježíše něčeho 

naučit. 

Místo toho v nich rostl hněv tak, že byli úplně 

nepříčetní (zmocnila se jich zlost, byli vzteky bez 

sebe), doslova je tam napsáno, že byli naplněni 

pošetilým šílenstvím.
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10) CO JE SPRÁVNÉ?

9 "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se 

v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, 

nebo zničit?„

Ptá se jich tedy – je správné, že byl tento člověk 

uzdraven? Oni mu měli odpovědět – ano, to je 

správné. Ježíš tím naplnil podstatu soboty – aby 

se člověk měl dobře, aby odpočíval, aby se 

radoval.

Ale to, že plánovali jeho zabití, to bylo špatné, 

tím porušovali sobotu, protože měli sloužit Bohu a 

zde se postavili proti Bohu.

Ježíš neudělal žádnou práci, jen mluvil a uzdravil 

toho člověka, aniž by se ho dotkl, jenom mu řekl, 

aby natáhl ruku.
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10) CO JE SPRÁVNÉ?

Ježíš tedy vysvětluje, že potřebujeme se nechat 

vést Bohem a  ne jen otrocky dodržovat nějaká 

lidská nařízení.

Nezrušil tím to, co bylo v Písmu napsáno, spíše 

ukazuje jak aplikovat správně Boží zákon.

Matouš 5:17 „Nedomnívejte se, že jsem přišel 

zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je 

zrušit, nýbrž naplnit.

Naplnit = uvést do pravého světla, vysvětlit.

Ježíš přišel, aby nám ukázal, jak naplňovat Boží 

zákon, jak na to! Ukazuje nám tím, co je 

správné.
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11) HNĚV

Efezským 4:26 "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte 

svůj hněv, než slunce zapadne.

Jak jsme na to my? Hněváme se na někoho?

Koloským 3:8 Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, 

zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst.

Jakubův 1:19 Víte, milovaní bratři, že každý 

člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k 

mluvení, pomalý k hněvu.

Jakubův 1:20 Neboť lidským hněvem se Boží 

spravedlnost nevypůsobí.
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12) TVRDÁ SRDCE

Ježíš mluvil v moci Ducha Svatého a jak je možné, že 

farizeové reagovali na jeho vyučování tak podrážděně, že 

byli tak naštvaní? Čím víc Ježíš mluvil, tím byli zatvrzelejší.

Nepodřídili svůj život Božímu slovu. Jestli chceme dorůst 

dospělosti v Kristu, pak prostě musíme poslouchat Boha, plně 

se mu podřizovat.

Př. faraon (10 ran egyptských) – podřídil se Bohu jen proto, 

aby se mu ulevilo. Když měl problémy, tak je chtěl vyřešit, ale 

pak znovu zatvrdil své srdce.

Pokud chceme, aby naše srdce nebyla zatvrzená, pak 

jednoduše máme změnit vše, co nám Bůh ukazuje.
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12) TVRDÁ SRDCE

Co tedy měli farizeové udělat?

Měli si říct – ano má pravdu – toto vyučovali naši otcové, ale 

není to napsáno v Bibli, tak to opustíme a budeme to dělat, 

jak nám to Ježíš říká.

Místo toho se začalo jejich srdce víc a víc zatvrzovat. 

Postupně už nemohli Ježíše snést, nebyli schopni ho 

poslouchat. 

Ale na začátku bylo to, že slyšeli slovo, ale nejednali podle 

toho a to vede k zatvrzení srdce.

Lidé s nejtvrdším srdcem nemusí být lidé, kteří odmítají Bibli, 

křesťanství, ale ti co chodí každý týden na bohoslužbu. 

Pokud jen slyšíme, ale nejsme ochotni podle toho jednat, 

pak se naše srdce zatvrzuje.
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12) TVRDÁ SRDCE

Přísloví 29:1 Kdo po mnohém pokárání zatvrzuje šíji, bude v 

okamžiku rozdrcen a nebude pro něj uzdravení.

Pokárání zde znamená vyučování, které nás koriguje.

Pokud někdo není ochoten vnímat pokárání, pak je to jak 

nevyléčitelná nemoc, není pro něj uzdravení.

Tvrdost srdce přichází po mnohém pokárání (faraon byl 

mnohokrát Bohem kárán).

Nejčastěji slyší varování a kárání ti, co chodí na bohoslužby. 

Pokud nejsme ochotni něčemu věnovat pozornost, co nám 

Bůh připomíná, pak se může objevit tvrdost srdce.

Celníci byli ochotni se změnit, naslouchali tomu, co jim říkal 

Ježíš, ale učitelé Písma ne. Příběh o Matoušovi a tento stojí v 

protikladu.
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12) TVRDÁ SRDCE

Farizeové odsuzovali celníky, že mají špatné postoje. Ježíš 

zde odhalil tyto znalce Písma, že mají mnohem horší postoje.

Písmo je plné napomínání a čím víc ho čteme a 

nasloucháme mu, tím víc jsme usvědčováni. 

Za čas chození do církve si můžeme zvyknout na to, že si to 

poslechneme a nemusíme to vnímat.

Dnešní výzva je tedy – přicházejme do církve s tím, že 

chceme, aby k nám Bůh mluvil a že pak budeme i ochotní 

udělat to, k čemu nás Bůh vede.

Na našem životě musí být vidět tato ochota poddávat život 

Božímu slovu.
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