LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
31.ČÁST LUK. 9:49-62

NECH MRTVÉ POHŘBÍT JEJICH MRTVÉ!

LUK.9.6-1A/10

1) NA CESTĚ
Lukáš 9:49 Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání
démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“
50 Ježíš mu řekl: „Nebraňte mu, neboť kdo není proti vám, je pro vás.“
51 Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít
do Jeruzaléma.
52 Poslal před sebou posly; ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro
něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma.
54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom přikázali ohni
sestoupit s nebe a zahubit je jako to učinil i Eliáš?“
55 Obrátil se a pokáral je. Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“
56 A šli do jiné vesnice.

1) NA CESTĚ
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57 Když šli cestou, kdosi mu řekl: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“
58 A Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá,
kde by hlavu složil.“
59 Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl: „Pane, dovol mi, abych odešel nejprve
pohřbít svého otce.“
60 Řekl mu: „Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj Boží království.“
61 Také jiný řekl: „Budu tě následovat, Pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi,
kteří jsou v mém domě.“
62 Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro
Boží království.“

2) SEKTÁŘSTVÍ
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Lukáš 9:49 Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání
démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“
50 Ježíš mu řekl: „Nebraňte mu, neboť kdo není proti vám, je pro vás.“
V církevních kruzích je takové myšlení, že všechno musíme mít pod kontrolou.
Nechodíte s námi, tak to nesmíte dělat, nepřijímáme vás.
Např. Večeře Páně je jen pro členy (to v Bibli není), křest jen pokud projdete několika
měsíčním vyučováním, ….
Takový přístup je sektářský, úzkoprsý. Místo toho bychom měli být rádi, že někdo jiný
také vyhání démony a pomáhá lidem.

2) SEKTÁŘSTVÍ

Uzdravení posedlého
chlapce, James Tissot
(1836-1902)

Lukáš 9:49 Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi,
jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu,
protože nechodí s námi.“ 50 Ježíš mu řekl: „Nebraňte
mu, neboť kdo není proti vám, je pro vás.“
Nesmíme si myslet, že jen my jediní máme patent na
pravdu, že jen my víme jak na to.

Nesmíme podlehnout představě, že jsme výjimeční.
Musíme si dávat pozor na touhu po výlučnosti.
Tomuto textu předchází uzdravení chlapce –
učedníci nebyli schopni vyhnat démona, ale bránili
druhým vyhánět démony.
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3) PEVNÉ ROZHODNUTÍ
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51 Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít
do Jeruzaléma.
Zde nastává zlom – až dosud nám
Lukáš popisoval příchod Ježíše a od
této chvíle začíná mluvit o jeho
odchodu, že bude vzat do nebe a
to se stane v Jeruzalémě.
Slovo pevně se rozhodl doslova
znamená zatvrdit tvář.

Ježíš rozmlouvá s učedníky, James Tissot (1836-1902)

4) OHEŇ Z NEBE
52 Poslal před sebou posly; ti vyšli a vstoupili do
jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do
Jeruzaléma. 54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan,
řekli: „Pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit
s nebe a zahubit je jako to učinil i Eliáš?“ 55 Obrátil se
a pokáral je. Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“ 56 A
šli do jiné vesnice.
Židé a Samařané se neměli rádi. Když obyvatelé této
samařské vesnice porozuměli, že jde do Jeruzaléma,
tak ho nepřijali, opláceli Židům, jak se k nim chovali.
Ti se k nim totiž nechovali dobře a Ježíš tím trpěl za
něco, co se ho netýkalo.
Oheň seslaný Eliášem, Gustave Doré(1832-1883)
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4) OHEŇ Z NEBE
Marek 3:17 Jakuba Zebedeova a Jakubova bratra
Jana a přidal jim jméno Boanerges, což znamená
‚synové hromu‘,
Ježíš Jakuba a Jana nazval synové hromu – že byli
vznětlivý, vášniví, unáhlení.
Byli tak naštvaní na vesnici, že na ně chtěli seslat
oheň z nebe.
Ježíš nekáral své učedníky často, ale zde musel
zakročit – tak takto ne!

Oheň seslaný Eliášem, Gustave Doré(1832-1883)
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4) OHEŇ Z NEBE
9 Poslal k němu velitele nad padesáti s jeho
padesáti. Vystoupil k němu a hle, Elijáš seděl na
vrcholu hory. Řekl mu: Muži Boží, král vzkazuje: Sestup.
10 Elijáš odpověděl a řekl veliteli nad padesáti:
Jestliže jsem muž Boží, ať sestoupí oheň z nebes a
stráví tebe i tvých padesát. Nato sestoupil oheň z
nebes a strávil jej i jeho padesát.
Bezbožný král přikázal, aby se Eliáš dostavil ke králi,
nutil ho k něčemu, co nebylo správné, tak sestoupil
oheň z nebe a spálil je.
Zde ale nešlo o to, že by byli tak bezbožní, jen neměli
dobré vztahy a Jan by už na ně svolával oheň.
Oheň seslaný Eliášem, Gustave Doré(1832-1883)
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5) POHODLÍ
57 Když šli cestou, kdosi mu řekl: „Budu
tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 58 A
Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a
nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka
nemá, kde by hlavu složil.“
Ježíš mu odpověděl takto – Víš co
skutečně znamená mě následovat?
Znamená to opustit veškeré pohodlí a
výhody v životě.
Platí to, ať jsme mladí nebo staří.
Lišky i ptáci mají větší pohodlí než já.
Ptačí hnízdo, ilustrační foto, zdroj Unsplash
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6) SLAVNOST
59 Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl:
„Pane, dovol mi, abych odešel nejprve
pohřbít svého otce.“ 60 Řekl mu: „Nech
mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a
rozhlašuj Boží království.“
Tento text zní hodně kontroverzně –
musíme ale velmi pečlivě zkoumat
tehdejší dobu.
Pokud otec umíral, pak by zde tento muž
vůbec nebyl, byl by se svým otcem. Bylo
by nemyslitelné, aby u toho nebyl.
Zde se jedná o něco jiného.
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Nalezené osárium (truhla) s ostatky s nápisem „Jakub,
syn Josefa, bratr Ježíšův“, zdroj Wikipedie

6) SLAVNOST
59 Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl:
„Pane, dovol mi, abych odešel nejprve
pohřbít svého otce.“ 60 Řekl mu: „Nech
mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a
rozhlašuj Boží království.“
Zde šlo o slavnost, která byla cca rok po
pohřbu, kdy se ostatky vzaly z hrobu
(jeskyně) a vložily se do urny (bedna).
Ta slavnost nebyla důležitá, mohla se dít
kdykoliv.
Ježíš mu říká, toto není tak důležité,
důležité je rozhlašovat Boží království.
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Nalezené osárium (truhla) s ostatky s nápisem „Jakub,
syn Josefa, bratr Ježíšův“, zdroj Wikipedie

6) SLAVNOST
59 Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl:
„Pane, dovol mi, abych odešel nejprve
pohřbít svého otce.“ 60 Řekl mu: „Nech
mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a
rozhlašuj Boží království.“
Ten muž říká, dovol mi nejprve – tedy
nejprve to, co chci já a až potom to, co
chceš Bože ty.
Matouš 6:33 Hledejte však nejprve Boží
království a jeho spravedlnost, a to
všechno vám bude přidáno.
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Nalezené osárium (truhla) s ostatky s nápisem „Jakub,
syn Josefa, bratr Ježíšův“, zdroj Wikipedie

7) JEDINEČNOST
60 Řekl mu: „Nech mrtvé pohřbít jejich
mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj Boží
království.“
Vložit ostatky do truhly dokáže každý i ten,
kdo je duchovně mrtvý.
Ale kázat evangelium, ukazovat na Ježíše,
pokračovat v jeho díle dokážou jen ti, co
se znovu narodili, kdo duchovně obživli,
kdo nejsou mrtví ve vinách a hříších.
Nesmíme se nechat strhnout k tomu,
abychom dělali „mrtvé“ skutky.

LUK.9.6-7/10
Nalezené osárium (truhla) s ostatky s nápisem „Jakub,
syn Josefa, bratr Ježíšův“, zdroj Wikipedie

8) NEOHLÍŽEJ SE
61 Také jiný řekl: „Budu tě následovat,
Pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s
těmi, kteří jsou v mém domě.“
62 Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou
ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý
pro Boží království.“
Všimněte si slova napřed – rozloučení v
židovské kultuře znamenalo slavnost na
několik dní a až potom byl člověk
propuštěn.
Pokud ale máme něco dělat pro Boha,
tak to máme udělat ve chvíli, kdo to
potřebuje on.
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Orání pluhem, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) NEOHLÍŽEJ SE
Když oráte pluhem, tak musíte sledovat
bod na konci pole a neustále na něj
hledět a přitom tlačit dolů pluh, aby
dobře oral a kontrolovat to. Ve chvíli, kdy
je v cestě kamen, musíte zastavit, bybrat
kamen, znovu se zahledět na cíl a
pokračovat.
Pokud se ohlížíte, tak brázda bude velmi
špatná.
Bůh nám dává nějaký úkol, ale pokud se
pořád ohlížíme, tak naše práce nepřinese
ovoce.
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Orání pluhem, ilustrační foto, zdroj Unsplash

9) PŘEKÁŽKY
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Ježíš šel do Jeruzaléma, pevně se rozhodl
udělat to, kam ho Nebeský Otec vedl.
Svým učedníkům chtěl ukázat, že si musí
dávat pozor, aby tyto překážky
nezastavily jejich růst, aby nepřestávali
nést ovoce.

-

Materiální pohodlí
Něco důležitého, co máme na práci a
dělat něco pro Boha musí počkat
Napřed má rodina a pak až Bůh

Brázda, ilustrační foto, zdroj pxhere.com

10) ZPŮSOBILOST
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62 Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží
království.“
Když podlehneme překážkám, tak to neznamená, že by nás Ježíš zavrhl, ale že nejsme
schopni (způsobilí) nést ovoce.
Když si nedáme pozor, tak nemusíme zdárně dokončit to, k čemu nás Bůh povolal. Říká
jim, dejte si na to pozor, jinak se vám to nemusí povést.

Brázda, ilustrační foto,
zdroj pixabay

