
LUKÁŠOVO EVANGELIUM

18.ČÁST Luk. 6:37-49



1) KÁZÁNÍ NA HOŘE 3.část

Lukáš 6:37  „Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte, a zajisté nebudete 
odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto.
38  Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám 
dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“
39  Řekl jim také podobenství: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy?
40  Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel.
41  Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, avšak trámu ve svém vlastním oku si 
nevšímáš?
42  Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať vyjmu třísku, která je ve tvém oku,‘ a 
trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně 
uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku tvého bratra.“
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1) KÁZÁNÍ NA HOŘE 3.část

43  „Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce, ani není špatný strom, který 
nese dobré ovoce.
44  Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesbírají fíky ani z trnitého keře 
nesklízejí hrozny.
45  Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze 
zlého pokladu svého srdce zlé; neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce.“
46  „Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?
47  Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je -- ukáži vám, komu je 
podobný.
48  Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na 
skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože 
byl dobře postaven.
49  Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez 
základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho domu bylo 
veliké.“
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2) SOUZENÍ DRUHÝCH

Lukáš 6:37  „Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte, a zajisté nebudete 
odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto.
38  Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám 
dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“

Tento text v nás může vyvolat přesvědčení, že nemáme raději soudit nikoho a nikdy, 
protože pokud někoho soudíme, pak budeme tímto měřítkem souzeni. Takže raději 
nikomu nebudeme do ničeho mluvit a máme klid.

Jenže to není tak jednoduché. Bůh je soudce a soudí všechny, my mu máme být 
podobní, máme být syny svého nebeského Otce.
Matouš 19:28  Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všech 
věcí posadí na trůn své slávy, usednete také vy, kteří jste mne následovali, na dvanáct 
trůnů a budete soudit dvanáct kmenů Izraele.

Kdy tedy mám a kdy nemám soudit druhé? Koho ano a koho ne? Jak tedy na to?
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2) SOUZENÍ DRUHÝCH

Deuteronomium 1:16  V té době jsem přikázal vašim soudcům: Vyslechněte své bratry 
a suďte spravedlivě mezi člověkem a jeho bratrem i příchozím.

Izajáš 5:3  A teď, obyvatelé Jeruzaléma a muži judští, jen suďte mezi mnou a mou vinicí.

Zacharjáš 7:9  Toto praví Hospodin zástupů: Suďte pravdivým soudem a prokazujte 
jeden druhému milosrdenství a slitování.

Jan 7:24  Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“

Vidíme, že v určitých chvílích máme soudit, ale soudit spravedlivě, ne podle zdání.
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2) SOUZENÍ DRUHÝCH

Zjevení Janovo 2:20  Ale to mám proti tobě, že 
trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, 
vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli 
maso obětované modlám.

Tyatirští křesťané nechávali ženu prorokyni, aby 
vyučovala falešná učení. Bůh jim zde říká – tohle 
mám proti vám, že jste nezakročili proti tomu. 
Tedy měli správně rozsoudit a poté zakročit, ale 
nic neudělali. Bůh jim tedy říká, to mám proti 
tobě.

Je nazvána Jezábel podle královny, manželky 
krále Achaba v době proroka Eliáše.
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Jezábel radí Achabovi, James Tissot(1836-1902)



2) SOUZENÍ DRUHÝCH
1 Korintským 5:9  Napsal jsem vám v dopise, abyste se 
nesměšovali se smilníky; 10  nemíním však všeobecně se 
smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, 
neboť to byste museli z tohoto světa vyjít.
11  Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, 
kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec 
nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s 
takovým ani nejezte. 12  Proč bych měl soudit i ty, kdo 
jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř?
13  Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho 
zlého ze svého středu!

Nemáme tedy odsuzovat svět, ale soudit jednání lidí v 
církvi a především dávat pozor, aby nějaké jednání lidí 
nezničilo církev.
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Jezábel radí Achabovi, James Tissot(1836-1902)



2) SOUZENÍ DRUHÝCH
Kdo ale má soudit? Ti, kdo jsou k tomu povolaní – 
vedoucí. Mají zodpovědnost a tím i mají rozhodovací 
pravomoc rozsuzovat.

- Děti nemohou posuzovat jednání svých rodičů
- Studenti své učitele

V církvi rozsuzují starší (vedoucí) – ti jsou k tomu povoláni 
a mají právo jednat s tím, co se děje v církvi.
Ezechiel 34:7  Proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo: 8 
 Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina -- protože 
je mé stádo lupem a mé ovce se staly bez pastýřů 
pokrmem pro všechnu polní zvěř, pastýři nepátrali po 
mých ovcích, naopak ti pastýři pásli sami sebe a mé 
ovce nepásli
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Pastýř a stáda, ilustrační foto, zdroj Unsplash



2) SOUZENÍ DRUHÝCH
Kdy tedy nemám soudit? Kdy platí slovo, které říká Ježíš 
v kázání na hoře?

Nesmím soudit, když to sám nedělám, když jsem sám 
slepý a nevidím, pak nemám právo posuzovat druhé.

Ježíš uvádí příklady, které souvisí se zrakem:

- Slepý, co vede slepého
- Učitel vede svého žáka a pokud sám něčemu 

nerozumí (je v tom slepý), pak jeho žáci budou stejně 
slepí

- Když má někdo trám v oku, pak nemůže správně 
posoudit stav druhého člověka
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Slepý vede slepého, ilustrační foto, zdroj Unsplash



3) POKRYTČE
Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně 
uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku tvého bratra.“

Pokrytec = člověk dvojí tváře, ten, kdo si hraje na 
někoho, ale ve skutečnosti je někým jiným.

Samotné slovo pochází řeckého hypokrites označujícího 
herce. Herci měnící své kostýmy a masky během 
představení se postupem času stali symbolem 
přetvářky.

Jde tady o někoho, kdo je proti něčemu, ale sám dělá 
to, proti čemu bojuje. 
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Lidé v maskách, ilustrační foto, zdroj Unsplash



4) SOUDCE
Podstatou, co zde Ježíš říká je, že se nemáme stavět do role soudce druhých, pokud sami 
neděláme to, do kritizujeme u druhých. Řecké slovo „soudce“ je možno přeložit i jako„kritik“. 
Zdá se, že zde Ježíš ukazuje na kritického, soudného, spravedlivého ducha, který soudí ostatní 
přísněji než sám sebe. 
Zdůrazňuje hříchy druhých více než vlastní. Omlouvá své vlastní chyby, ale neomlouvá chyby 
druhých. 

2 Sam. 12: 5  David proti tomu muži velice vzplál hněvem a řekl Nátanovi: Jakože živ je 
Hospodin, muž, který to spáchal, je synem smrti.

LUK.6.5-
4/11

Soudci nejvyššího soudu USA, zdroj Wikipedia



4) SOUDCE
Jakubův 4:11  Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého 
bratra, mluví proti Zákonu a soudí Zákon. Jestliže však soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona, 
nýbrž soudcem.
12  Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž 
soudíš bližního?

Pokud je náš postoj, že jsme něco víc než ten druhý, pak se stavíme do role soudce, stavíme se 
nad druhé a to není správné.
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Soudci nejvyššího soudu USA, zdroj Wikipedia



5) NATŘESENÁ MÍRA
….dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující 
vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou 
vám bude naměřeno.“

Jestliže příliš moc měříme druhým, jsme příliš kritičtí, pak 
je to jako těsto – pěkně se nám to vrátí – nakyne to, 
dostaneme pěkně navrstvenou míru do vlastního klína.

Zkrátka dostaneme to zpět ještě ve větším množství.

Galatským 6:7  Nemylte se, Bohu se nikdo nebude 
vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Ozeáš 8:7  Protože zasévají vítr, sklidí bouři. 
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Nakynulé těsto, ilustrační foto, zdroj Unsplash



6) KDY NESOUDIT
Lukáš 6:37  „Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte, a zajisté nebudete 
odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto.

Několik příkladů:

- Nemáme soudit něco, čemu nerozumíme, nemáme soudit motivy, pohnutky  a 
postoje druhých lidí, protože do toho nevidíme, nikdy nevíme o druhém člověku 
všechno, abychom ho mohli úplně posoudit, to vidí jen Bůh

- Nemáme také soudit službu jiného křesťana (obzvláště z jiných společenství) - 1 
Korintským 4:3  Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. 
Ale ani já sám sebe neposuzuji. 4  Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem 
vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán. 5  Proto nic 
nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly 
srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha.

- Soud přenechávejme Pánu, On je ten, který rozsoudí, on vidí do srdce. K tomu jsme 
vyzýváni na více místech v Bibli.
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7) SLEPÉ VEDENÍ
39  Řekl jim také podobenství: „Může slepý vést 
slepého? Nespadnou oba do jámy?

Když jsme slepí, nemůžeme nikoho vést. Máme 
být požehnáním pro druhé, ale jsme omezeni 
naším duchovním stavem, slepý nemůže vést 
slepého, protože nevidí nebezpečí, kam můžou 
oba spadnout.

Pokud jsme slepí k některým pravdám Božího 
slova, pak nemůžeme v této oblasti nikomu 
pomoct.

Proto právě v takových oblastech nemůžeme 
nikoho soudit, že jedná jinak než my.
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Jáma, ilustrační foto, zdroj Wikipedie



8) UČITEL

40  Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale 
připraven, bude jako jeho učitel.

Člověk nemůže učit, co sám neví. Učitel nemůže sám 
dovést své žáky na vyšší úroveň, než jaké sám dosáhl.

Pokud má učitel nedostatky, pak je přenese i do života 
svých žáků.

Pak tento učitel nemůže správně posoudit jiné učitele, 
kteří jsou na jiné úrovni. Zde Ježíš nejspíše vysvětloval 
farizeům, že ho nemohou správně posoudit, protože byl 
na úplně jiné úrovni než oni. Přesto ho soudili, odsuzovali.
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Učitel, ilustrační foto, zdroj Unsplash



9) TRÁM V OKU
41  Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, avšak trámu ve svém vlastním oku si nevšímáš?
42  Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať vyjmu třísku, která je ve tvém oku,‘ a trám 
ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak 
vyjmout třísku, která je v oku tvého bratra.“
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Trám v oku, interiér kostel sv. 
Kateřiny, 1530, zdroj Wikipedia

Mít trám nebo třísku v oku, je obrovský rozdíl. 
Všichni máme problém vidět realitu, vidíme věci 
zkresleně.

Nemůžeme pomoct druhým, když sami nevidíme. 
Nemůžeme pomoct druhým, když máme ve svém 
životě obrovské nedostatky a nevidíme je. 
Pokud máme pomoct druhým, musíme začít od 
sebe a vést příkladný život.



10) OVOCE
43  „Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce, 
ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. 44 
 Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní 
nesbírají fíky ani z trnitého keře nesklízejí hrozny. 45  Dobrý 
člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a 
zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé; 
neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce.“

Podle toho co mluvíme, co vynášíme, se pozná, jaký je 
náš zdroj – jestli jsme zakotveni v Kristu, jestli je naším 
pokladem Ježíš, nebo něco jiného. 
Naše služba druhým je především otázkou našeho 
charakteru. Tedy to jací jsme uvnitř, rozhodne o výsledku 
naší služby.
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Každý strom se pozná podle ovoce, 
 zdroj Unsplash



11) DŮM NA SKÁLE
47  Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je -- 
ukáži vám, komu je podobný. 48  Je podoben člověku 
stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na 
skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale 
nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. 49  Kdo 
však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil 
dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned 
se zřítil; a zhroucení toho domu bylo veliké.“

Kdy máme postavený dům na skále?
- Když žijeme jeho slova
- Když nesoudíme, popř. správně soudíme
- Když žehnáme, těm co nás proklínají
- Když jednáme jinak svět kolem nás
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Dům na skále,  zdroj Unsplash



11) DŮM NA SKÁLE
47  Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je -- 
ukáži vám, komu je podobný. 48  Je podoben člověku 
stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil 
základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se 
přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře 
postaven. 49  Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben 
člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se 
na něj přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho 
domu bylo veliké.“

Kdy máme postavený dům na písku?
- Když nežijeme jeho slova, když nepodřizujeme svůj 

život Božímu slovu
- Když soudíme, popř. nesprávně soudíme
- Když nežehnáme, těm co nás proklínají
- Když jednáme jako svět kolem nás
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Dům na písku,  zdroj Unsplash
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