LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
17.ČÁST LUK. 6:27-36

1) KÁZÁNÍ NA HOŘE 2.část

LUK.6.4-1/12

6:27 „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí. 28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí
příkoří. 29 Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť,
neodepři ani košili. 30 Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je
tvoje, nežádej nic nazpět. 31 Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.
32 A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty,
kdo je milují. 33 A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte
zásluhu? I hříšníci dělají totéž.
34 A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I
hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek.
35 Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na
oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je
dobrotivý k nevděčným i zlým.
36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“

2) PODOBNI JEMU

LUK.6.4-2A/12

36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
Máme být jako náš Nebeský Otec, máme být jemu podobni:
- je dobrotivý ke zlým i nevděčným (jsme dobrotiví ke všem?)
- obětoval se za nás, poslal Ježíše, aby zemřel za všechny lidi i za ty, kteří jeho oběť
nepřijímají, za ty, co odmítají Boha (jsme ochotni přinášet oběti i za ty, kteří se k
nám nechovají pěkně?)
- je milosrdný – neodplácí nám podle našich skutků (zapomínáme na to, co nám
lidé udělali, nebo si neseme dál křivdy?)
- je věrný i když my jsme nevěrní (jsme věrní?)
- dodržuje své slovo, když nám ho dal, ať už se okolností mění jakkoliv (dodržujeme,
co jsme slíbili?)

2) PODOBNI JEMU

LUK.6.4-2B/12

Matouš 5:45 abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává
své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i
nespravedlivé.
- kdyby Bůh odplácel jen za naše hříchy, pak by slunce vůbec nesvítilo a déšť by
nepadal
Máme být podobni jemu, projevovat se jako on. Jestliže tedy jednáme jako On,
pak se tím potvrzuje, že jsme se narodili z Boha. Ukazujeme tím na to, že se v nás
projevuje jeho DNA. To není tím, že se budeme více snažit, ale tím že to získáme od
něho, z jeho blízkosti. Je to důsledek toho, že on je v nás, že v nás roste jeho
přirozenost.

3) JEDNÁNÍ BOŽÍCH DĚTÍ

LUK.6.4-3/12

6:27 „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí. 28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí
příkoří.
Když jsme jemu podobní, tak jednáme tak, jak svět nejedná, v tom se můžeme
odlišovat, tím každý může vidět, že jsme jiní.
Dokážeme milovat ty, co nás nenávidí, proklínají, číní nám příkoří? Jen když je Boží
láska v nás, je to nadpřirozené, není nám to vlastní.

4) STÁLE STEJNĚ

LUK.6.4-4/12

Bůh se chová stále stejně – jako déšť i slunce dopadá na spravedlivé i
nespravedlivé, tak Bůh pomáhá spravedlivým, ale i těm odpudivým a
nesympatickým.
Pokud jsme jemu podobní, pak se máme chovat stejně ke všem, nemáme
nepodléhat náladám, rozmarům, pocitům, ale trpělivě snášet těžkosti, nepodílet
se na zlu, bojovat za pravdu.
Není to záležitost citů. Jen v Bohu nalezneme nadpřirozenou sílu milovat nepřátele.

5) DRUHÁ TVÁŘ

LUK.6.4-5/12

29 Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, neodepři
ani košili. 30 Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje,
nežádej nic nazpět.
Matouš 5:38 „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘
39 Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo
udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář.
40 A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť.
41 A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
42 Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať.“
Jednáme jinak, než se od nás čeká. Ale neplatí to za každé situace. Jen když
máme právo na odplatu, tak můžeme jednat jinak. Můžeme tím ukončit letité
spory, nenávist v rodinách, …..

6) DRUHÁ MÍLE

LUK.6.4-6/12

41 A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
Existoval zákon platný v celé římské říši, že vojáci mohli využít místní obyvatele k
tomu, aby jim nosili náklad. Nesměli ale nosit tento náklad více jak jednu míli.
Židé nesnášeli římské vojáky, takže měli všude značky, aby věděli, kolik ušli, aby jim
nemuseli náklad nosit ani o 1 metr déle.
Když tedy Ježíš mluví o tom, že by měli jít s někým 2 míle, tak to bylo naprosto
šokující – to ne, to přece je neslýchané, to dělat nebudu.
Představme si ale, jak se změnil vztah, když někdo vojákům odnesl náklad
mnohem déle.

7) ZLATÉ PRAVIDLO

LUK.6.4-7/12

31 Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.
Toto pravidlo je obsažené téměř ve všech náboženství, ale vždy pasivní
- to, co nechcete, aby vám lidé dělali, to nedělejte druhým lidem
Ale Ježíšovo „zlaté“ pravidlo jde dál – buďte v tom aktivní, začněte jako první!
Chcete, aby se k vám lidé nějak chovali, tak začněte tím, že vy to budete dělat
jako první.
Platí to ve všech vztazích – v rodině, manželství, ve škole, na pracovišti, ….

8) NEVYPOČÍTAVOST

LUK.6.4-8/12

31 Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. 32 A jestliže milujete ty,
kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33 A jestliže
činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají totéž.
34 A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I
hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek.
Ježíš říká – udělejte něco pro ty, kteří vám to nemohou oplatit. To neznamená, že
lidem rozdáme všechen svůj majetek, ale že nebudeme jednat jako tento svět –
vypočítavě – že budeme pomáhat jen těm, u kterých víme, že by to mohla být
výhoda pro nás.
Mnohdy je tento přístup i v církvi – budeme se ti věnovat, ale musíš se stát členem
církve, pak ti pomůžeme.

9) ODMĚNA

LUK.6.4-9A/12

35 Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na
oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je
dobrotivý k nevděčným i zlým.
23 Radujte se v onen den a jásejte; neboť hle, hojná je vaše odměna v nebi.
Vždyť totéž dělali jejich otcové prorokům.
Běžné jednání mezi lidmi je – budu to dělat, protože to má nějaké výhody. Ježíš
říká – dělejte to i když za to nebude žádná odměna, nic s toho nekápne!
Potřebujeme změnit pohled, motivaci – naší motivací by měla být láska k Bohu.
Takže neprve potřebujeme poznat, co vše máme v Bohu a jak jedná směrem k
nám, co pro nás dělá. Pak snadněji můžeme můžeme pomáhat i lidem, kteří nám
možná i ubližují. Máme to dělat kvůli Pánu.

9) ODMĚNA

LUK.6.4-9B/12

35 Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na
oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je
dobrotivý k nevděčným i zlým.
23 Radujte se v onen den a jásejte; neboť hle, hojná je vaše odměna v nebi.
Vždyť totéž dělali jejich otcové prorokům.
Každá taková činnost, kdy víme, že ti lidé nám to nemohou vrátit, pak je
navýšením pokladu v nebi – posíláme si tím další peníze do naší nebeské banky.
Matouš 6:19 „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se
zloději prokopávají a kradou. 20 Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol
ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. 21 Neboť kde je tvůj poklad,
tam bude i tvé srdce.“

10) PŘIROZENOST

LUK.6.4-10/12

35 Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na
oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je
dobrotivý k nevděčným i zlým.
36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
Je to Boží přirozenost, Bůh prostě takto přirozeně jedná, ale člověk takto nemůže
přirozeně jednat, jen v Duchu Svatém.
Ježíš nám tady ukazuje, jak žije, co dělá, jak jedná s druhým člověkem. Pokud tak
jednáme, tak jsme dětmi Nejvyššího, máme jeho přirozenost.

11) NOVÝ ČLOVĚK

LUK.6.4-11/12

Efezským 4:21 pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v
Ježíši,
22 že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu
života a hyne v klamných žádostech,
23 obnovovat se duchem své mysli
24 a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve
spravedlnosti a svatosti pravdy.
Máme obléknout toho nového člověka (pokáním a křtem)

12) JAK NA TO?

LUK.6.4-12/12

Efezským 4:25 Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť
jsme údy téhož těla.
26 ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
27 Nedávejte místo Ďáblu.
28 Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco
dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek.
29 Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k
potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší.
30 A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni
vykoupení.
31 Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se
vší špatností.
32 Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh
v Kristu odpustil vám.

