LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
21.ČÁST LUK. 7:36-50

1) POZVÁNÍ NA VEČEŘI

LUK.7.3-1A/11

Lukáš 7:36 Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a
zaujal místo u stolu.
37 Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve
farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje.
38 A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat
je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem.
39 Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli: „Kdyby tento byl prorok, věděl by,
kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná.“
40 Ježíš mu na to řekl: „Šimone, musím ti něco říci.“ On řekl: „Učiteli, řekni.“
41 „Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů, druhý padesát.
42 Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více
milovat?“
43 Šimon odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ On mu řekl: „Správně jsi
usoudil.“

1) POZVÁNÍ NA VEČEŘI

LUK.7.3-1B/11

44 Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale
vodu na nohy jsi mi nepodal; tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými
vlasy.
45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé
nohy.
46 Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy.
47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se
málo odpouští, málo miluje.“
48 Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“
49 A spolustolovníci si začali říkat: „Kdo to je, že dokonce hříchy odpouští?“
50 Řekl té ženě: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“

2) HOSTINA

LUK.7.3-2/11

Lukáš 7:36 Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl.
I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu.
-

-

Ježíš přichází do domu teologa, nevyhýbá se této
skupině, chtěl oslovit všechny lidi
Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)
Jedli jen pozvaní hosté, ale každý byl vítán, aby
přišel a poslouchal konverzaci. Ti co neměli místo u
stolu, tak stáli okolo a poslouchali. Tyto večeře
byly společenskými událostmi pro celou komunitu.
Je zde použito řecké slovo kataklino, jediný Lukáš
užívá ve svém evangeliu toto slovo a znamená to
ležící u stolu.
Hostina probíhala tak, že lehátka byla okolo stolu
ze tří stran ve tvaru podkovy, nepoužívali židle
(např. Peršané ano)

3) PROČ HO POZVAL?

LUK.7.3-3/11

Lukáš 7:36 Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl.
I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu.
Co mohlo být důvodem?
-

Zvědavost, Ježíš už byl velmi uznávaný.
Mohl už dříve něco slyšet od Ježíše a možná se to Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)
dotklo jeho srdce, měl možná hlad po duchovních
věcech
Je ale také možné, že chtěl najít něco, co by mohl
proti Ježíši použít a obvinit ho, že nedodržuje Tóru
(že jedná v rozporu s Biblí)

Jeho motivy neznáme, ale chová se ke Kristu
poněkud odměřeně (nedal mu vodu na nohy,
nepolíbil ho, když k němu vešel, nepomazal ho
olejem)

4) HŘÍŠNICE

LUK.7.3-4/11

37 Hle, v tom městě byla žena, hříšnice.
Hříšnice u farizea, James Tissot (1836-1902)
Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve
farizeově domě, přinesla alabastrovou
nádobku vonného oleje. 38 A s pláčem se
postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala
smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy,
vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným
olejem.
Žena jedná dost zvláštně (hříšníci byli pro
farizee celníci, prostitutky,…)
- Má rozpuštěné vlasy na veřejnosti, to
židovská žena nedělala
- Dotýká se a líbá svobodného muže
- Potírá ho olejem
Jedná tak, jak se v té společnosti nejednalo

5) REAKCE ŠIMONA
39 Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v
mysli: „Kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká
je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná.“
Forma této věty ukazuje, že nevěřil, že Ježíš byl
prorok. Význam té věty je. „kdyby tento muž byl
prorokem, což není, věděl by, kdo a jaká je ta žena,
která se ho dotýká, ale on to neví“.
Šimon měl jasno - Ježíš nejedná dobře, on se tím
znečišťuje, to je prostitutka a on nechá, aby se ho
dotýkala.
Hodně tím klesl v jeho očích, možná si i řekl – neměl
jsem ho zvát k jídlu.

LUK.7.3-5/11

Hříšnice u farizea, James Tissot (1836-1902)

6) VYSVĚTLENÍ
40 Ježíš mu na to řekl: „Šimone, musím ti něco říci.“
On řekl: „Učiteli, řekni.“ 41 „Jakýsi věřitel měl dva
dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů, druhý
padesát. 42 Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil
oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat?“
43 Šimon odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému
odpustil víc.“ On mu řekl: „Správně jsi usoudil.“
Ježíš věděl, jak farizeus Šimon o něm přemýšlí, že
pochybuje, že v něj nevěří.
Předložil mu příběh, 1.dlužník dlužil cca 500.000 Kč,
2.dlužník cca 50.000 Kč (denár byla stříbrná římská
mince).
Představme si situaci, kdy máme dluh a ten za nás
někdo zaplatí, pak budeme tomu člověku velmi
vděční, čím větší ten dluh bude.

LUK.7.3-6A/11

Hříšnice u farizea, James Tissot (1836-1902)

6) VYSVĚTLENÍ
44 Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: „Vidíš tuto
ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy
jsi mi nepodal; tato žena však skropila mé nohy
slzami a otřela je svými vlasy. 45 Nepolíbil jsi mne,
ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala
vroucně líbat mé nohy. 46 Nepomazal jsi mou hlavu
olejem, ona však vonným olejem pomazala mé
nohy. 47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou
odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo
odpouští, málo miluje.“ …. 50 Řekl té ženě: „Tvá víra
tě zachránila. Jdi v pokoji.“
Proč jí byly odpuštěny hříchy? Její víra ji zachránila.
Nejspíše tedy slyšela Ježíše mluvit, přijala jeho slova
jako pravdivá, prosila Boha o odpuštění a pak
projevila svojí vděčnost, že za ním přišla. Vyjádření
lásky byl výsledek porozumění, že jí Bůh odpustil.

LUK.7.3-6B/11
Hříšnice a Ježíš, biblická ilustrace

7) SAMOSPRAVEDLNOST
Tento příběh nám ukazuje na rozdílnost
přístupu k Bohu, k duchovním věcem.
Šimon se zajímal o duchovní věci, ale byl
přesvědčen, že má správné postoje, že je na
správné cestě. Neměl pocit, že by potřeboval
nějaké odpuštění. Tomu se říká
samospravedlnost.
Žena si uvědomovala, že potřebuje odpuštění,
že její život je plný špatných věcí, šla k Ježíši co
nejblíže. Protože toužila po odpuštění, očištění
svého svědomí a to u Ježíše získala.
Šimon nezískal nic, není zaznamenána žádná
reakce. Bůh ho navštívil, ale protože byl
spokojený sám se sebou, neprožil radost.

LUK.7.3-7/11

Hříšnice a Ježíš, biblická ilustrace

8) RADOST

LUK.7.3-8A/11

Tato žena prožila radost z odpuštění svých hříchů,
nosila to jako balvan a byla toho zbavena. Měla
takou vděčnost Bohu, že jí nevadilo, jak se na ní
všichni dívají, nevadilo jí, že porušuje běžné způsoby
Hříšnice a Ježíš, biblická ilustrace
chování, že překračuje nějaké meze.
Moc dobře si uvědomovala svůj stav, ale zároveň
věděla – je tu někdo, kdo mi odpustil!
Nehemjáš 8:10 …. Netrapte se, protože radost z
Hospodina bude vaší silou.
Římanům 3:10 jak je napsáno: ‚Není spravedlivého,
není ani jednoho, 11 není, kdo by rozuměl, není, kdo
by horlivě hledal Boha. 12 Všichni se odchýlili,
společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil
dobro, není ani jeden. ....Není totiž rozdílu:23 všichni
zhřešili a postrádají Boží slávu, …

8) RADOST

LUK.7.3-8A/11

Žena odešla domů plná vděčnosti Bohu.
Možná si říkala – mohla jsem mu být tak blízko,
Hříšnice a Ježíš, biblická ilustrace
dokonce jsem se ho i dotýkala a on mě
neodehnal. Toto setkání jí změnilo život.
Šimon dál pochyboval o Ježíši, dál si žil bez
radosti, protože byl přesvědčen, že je dobrý
člověk. Byl přesvědčen, že je přijat Bohem, že
dodržuje vše, co má dodržovat.
Šimonův život se nezměnil, dál si žil ve své iluzi,
ve svém přesvědčení o svém dobrém stavu.
Neměl pocit, že by potřeboval prosit Boha za
odpuštění.

9) SKRZE VÍRU

LUK.7.3-9/11

A co my? Jaký je náš stav?
Máme pocit, že jsme dobří lidé, že neděláme nic
špatného, že se chováme slušně? Jenže to nás
nezachrání. Nejsme zachráněni z našich skutků (z toho
co děláme), ale vírou.
Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží
milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 3:28 … člověk je ospravedlňován vírou bez
skutků Zákona.
Efezským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a
ta záchrana není z vás -- je to Boží dar; 9 není na
základě skutků, aby se nikdo nechlubil.

Hříšnice a Ježíš, biblická ilustrace

10) PŘEPLAVAT OCEÁN
Ta žena pochopila, že potřebuje spasitele,
zachránce, který by jí pomohl v jejím životě.
Uvědomovala si, že potřebuje Boha, že její
život je bídný, nejspíše byla prostitutka.
Šimon si stačil sám – nepotřebuji Boha, mám
jen svá pravidla. Jenže jeho
samospravedlnost, jeho falešná jistota, že je
přijatý Bohem, byla jeho problémem.
Všichni potřebujeme Boha – všichni jsme na
tom stejně. Všichni potřebujeme Ježíše Krista.
Šimon si myslel, že ho nepotřebuje.
Pokud se snažíme být dobří a tím uspokojit
Boha, pak je to jako když se snažíme
přeplavat oceán.

LUK.7.3-10/11

Přeplavat oceán není možné, ilustrační
foto, zdroj Unspash

11) KDO JE KŘESŤAN?

LUK.7.3-11A/11

Bůh odpouští naše hříchy, když odpustil této prostitutce,
pak to platí i nám, kteří jsme možná nic takového
nedělali.
Ale i nám Bůh odpouští naše přestoupení, naše hříchy,
naše špatné činy, věci, které jsme měli udělat a neudělali
Přeplavat oceán není možné, ilustrační
a které jsme neměli dělat a udělali.
foto, zdroj Unspash
Dnes je rozšířené myšlení v církvi – začni chodit do církve a
to tě zachrání, zapoj se mezi nás. Jsi správný křesťan,
pokud chodíš do církve.
Křesťan není ten, kdo chodí do církve. Naopak pokud lidi
nevedeme k vyznávání svých hříchů, pak je jen
utvrzujeme v přesvědčení, že jsou správní lidé.

11) KDO JE KŘESŤAN?

LUK.7.3-11B/11

Skutky 2:38 „Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve
jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar
Ducha Svatého“
V církvi velice málo uslyšíte výzvu k pokání, k vyznávání
svých hříchů, ke změně postojů.
Bez pokání nemůže pak dojít k žádnému obrácení,
žádnému osvobození, žádnému zázraku znovuzrození
Skutky 3:19 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše
hříchy byly smazány a přišly časy osvěžení od Pánovy
tváře.

Přeplavat oceán není možné, ilustrační
foto, zdroj Unspash

12) SOUČASNOST

LUK.7.3-12A/11

V současné době se ze dne na den změnila společnost – není kultura, není sport,
nemůžeme chodit do restaurací, nemůžeme se navštěvovat a také nefunguje církev,
vše je jinak, změny jsou obrovské.
-

Církve, které měli vše postavené na liturgii (obřadu), to nemohou vykonávat (např.
svaté přijímání)
Církve, které žili jen vztahy, měli provázanou komunitu, měli programy, které byly
zaměřené na své členy, tak najednou pociťují obrovské změny
Církve, které se scházely, jen aby společně chválily Pána, to také nemohou dělat
(jen omezeně přes internet)

Ale církve, které byly zaměřeny na studium Bible (bylo to centrem jejich bohoslužeb), ty
mohou pokračovat stále dál, mohou dál zasílat svá poselství lidem okolo nich.

12) SOUČASNOST

LUK.7.3-12B/12
3D model rotaviru, zdroj Unsplash

Vlivem nákazy a opatřením se můžeme vrátit k
podstatným a důležitým věcem.
2 Paralipomenon 7:13 Jestliže uzavřu nebesa a nebude
déšť, jestliže přikáži kobylkám, aby požíraly zemi, či pokud
pošlu na svůj lid mor, 14 ale pak se můj lid, který se nazývá
mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a
odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím
jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
Je to výzva – máme se pokořit, začít hledat Boží tvář a pak
Bůh uzdraví naší zemi.
Můžeme k tomu mít přístup Šimona – já jsem v pohodě
nebo té ženy – Pane prosím odpusť nám, celému národu
naše hříchy, smiluj se nad námi!

12) SOUČASNOST

LUK.7.3-12C/12

Chodíme se s Šárkou modlit do lesa a od začátku
kůrovcové kalamity jsme těžko prožívali, jak se les mění ve
volné pláně, jak vznikají průseky v lese. Někdy na přelomu
roku 2018/2019 k nám Bůh promluvil – jak vidíte padat
stromy, tak uvidíte padat lidi.
Moc jsme tomu nerozuměli, jen jsme věděli, že přijdou po
kůrovci další katastrofy. Teď je nám to jasnější, obraz
vykáceného lesa je podobný tomu, co se teď děje –
vznikají úplně nové zásahy do společnosti, které jí změní.
Společnost se mění k nepoznání. Obávám se, že
koronavirus je pořád jen začátek změn ve společnosti.
Je čas prosit Boha o slitování. Změna myšlení, která začíná
uvnitř, je cesta k uzdravení. Potřebujeme všichni prosit
Boha o odpuštění. Můžeme začít studovat Bibli, modlit se
se svými dětmi, hledat Boha.

Kůrovcová kalamita, zdroj Wikipedie

12) SOUČASNOST

LUK.7.3-12D/12

Pojďme se modlit !!!
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, aby nám odpustil, že tě tak málo hledáme, že nechodíme po
tvých cestách, že nehledáme tvoji vůli, odpusť svojí církvi, že spíše hledá zábavu, než aby
hledala tebe a sytila se tvým slovem.
Prosíme odpusť českému národu, prosíme tě, dej moudrost a sílu naší vládě a prezidentovi.
Odpusť Pane prosím hříchy našeho národa, smiluj se nad námi, …….
…………………………………………………………………………………………………….
Potřebujeme se jako církev postavit a bojovat za naši zemi – na modlitbách i jinak.
Potřebujeme také silnou vládu rozhodných a nebojácných lidí.
Když mnoho křesťanů posílalo posměšné, ošklivé a často nepravdivé věci o vládě, bylo mi z
toho smutno. V duchu jsem cítil potřebu se modlit za vládu, aby byla silná. Jsem rád, že vláda
odolala všem těmto tlakům, protože teď je potřebujeme silné. Dovedete si představit, že by
vláda padla a řešili bychom i uprostřed toho všeho ještě vládní krizi?

