LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
36.ČÁST LUK. 11:14-26
JAK PŘEMOCT SILÁKA
Silák, ilustrační foto,
zdroj Unsplash

1) ROZDĚLENÝ DŮM

LUK.11.2-1A/12

Lukáš 11:14 A vyháněl démona, a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že
němý promluvil, a zástupy užasly.
15 Někteří z nich však řekli: „V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“
16 Jiní ho zkoušeli tím, že od něho žádali znamení z nebe.
17 Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království samo proti sobě rozdělené
pustne a dům rozdělený proti domu padá.
18 Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království?
Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem.
19 Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové?
Proto oni budou vašimi soudci.
20 Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.

1) ROZDĚLENÝ DŮM

LUK.11.2-1B/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a
jeho kořist rozdělí.
23 Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“
24 „Když nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy a hledá
odpočinutí; a když je nenachází, tehdy si říká: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem
vyšel.‘
25 A když přijde, nalezne dům prázdný, zametený a vyzdobený.
26 Potom jde a vezme s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám; vejdou a bydlí
tam. A poslední věci onoho člověka se stávají horšími než ty první.“

2) NĚMÝ MLUVÍ
Lukáš 11:14 A vyháněl démona, a ten byl němý.
Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil,
a zástupy užasly.
Matouš 12:22 Tehdy k němu přivedli
démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil
ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl.
23 A všechny zástupy byly ohromeny a říkaly:
„Snad to není ten Syn Davidův?“
Všichni byli ohromeni, zástupy lidí žasly.
Byl to další důkaz toho, že je Mesiáš, přesně toto
měl Mesiáš dělat.

LUK.11.2-2A/12

Ježíš zbavuje člověka démona,
biblická ilustrace

2) NĚMÝ MLUVÍ

LUK.11.2-2B/12

Proměnil vodu ve víno, zástupy slyšely Boží
Duch Svatý jako holubice, biblická
hlas při Ježíšově křtu, když kázal, mluvil v moci ilustrace, zdroj freebibleimages
Boží, v autoritě (Luk.4), přímo v synagoze
zbavil člověka nečistého ducha, ten den
uzdravil všechny nemocné, co tam byli
(Luk.4), uzdravil malomocného a
ochrnutého(Luk.5), uzdravil muže s
odumřelou rukou (Luk.6), vzkřísil syna vdovy z
Naim a také sluhu setníka, aniž by vešel do
jeho domu (Luk.7), hříšníky vedl k pokání
(Luk.7), zbavil démonů některé ženy (Luk.8),
utišil velkou bouři, uzdravil démonizovaného
(Luk.8), vzkřísil dceru představeného
synagogy, ženu s krvácením, nasytil cca
15.000 lidí (Luk.9).

LUK.11.2-2C/12

2) NĚMÝ MLUVÍ
Uzdravil syna, který měl démonické projevy, jeho
učedníci také uzdravovali (Luk.9,10).
Tyto všechny skutky ukazují na to, že je Mesiáš
Každý, kdo o tom přemýšlel, musel uznat, že Ježíš
naplnil vše, co měl Mesiáš naplnit.

Uzdravení posedlého chlapce, James Tissot (1836-1902)

LUK.11.2-3A/12

3) V MOCI BELZEBULA
15 Někteří z nich však řekli: „V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“
16 Jiní ho zkoušeli tím, že od něho žádali znamení z nebe.
Matouš 12:23 A všechny zástupy byly ohromeny a říkaly: „Snad to není ten Syn
Davidův?“ 24 Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci
Belzebula, vládce démonů.“
Marek 3:22 Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci
vládce démonů vyhání démony!“
Ježíš byl v té době již známá osobnost, mnozí byli přesvědčeni, že je Mesiáš. Proto
přijíždějí z Jeruzaléma vedoucí, kteří měli posoudit, zda je či není Mesiáš.

LUK.11.2-3B/12

3) V MOCI BELZEBULA
15 Někteří z nich však řekli: „V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“

Učitelé zákona vymysleli lež, aby se Ježíše zbavili. Začali rozšiřovat pomluvu a velmi ošklivou
lež, že všechna jeho moc je od Ďábla, že Ježíš je čaroděj, který svádí lidi. Přišli záměrně
pošpinit Ježíše, začali dobro nazývat zlem a zlo dobrem.
Ty zástupy čekali na to, jak se
jejich vedoucí vyjádří, tehdy
ještě poslouchali své autority,
dnes vidíme, že svět už odmítá
všechny autority.

Farizeové a zákoníci,
biblická ilustrace

LUK.11.2-4A/12

4) JEŽÍŠOVA ODPOVĚĎ
17 Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království samo proti sobě rozdělené pustne
a dům rozdělený proti domu padá. 18 Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude
moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem.
Ježíš nebyl rozčílený, nevím, jestli bychom v takové situaci zůstali klidní, když bychom o
sobě slyšeli tak nehoráznou lež.
Znal jejich myšlenky a odpovídá jim tak, aby to mohli velmi dobře pochopit. Satan přece
nebude bojovat proti sobě, to by vedlo k rozdělení, úpadku. Vždyť ti lidé jsou osvobozování
od démonů, pomáhá jim to, takže tím jeho moc slábne. Farizeové a zákoníci, biblická ilustrace
Takže je to nesmysl, co říkáte, nemá to logiku.
Satan chce lidi spoutat a teď jsou lidé
osvobozováni, takže to boří jeho království.
Podle vás jsem z Ďábla, ale každý může vidět,
že Satanovo království je tím, co dělám, ničeno.

LUK.11.2-4B/12

4) JEŽÍŠOVA ODPOVĚĎ
19 Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto
oni budou vašimi soudci.
Ježíš se farizeům moc nezamlouval. Zde použil přirovnání – vždyť já se moc neliším od
vašich synů, oni vyhánějí démony a já také. Zde odhalil jejich myšlení – měli dvojí metr. Když
se jednalo o jejich lidi, tak to bylo OK, ale protože šlo o Ježíše, tak to nebylo dobré, bylo to
podle nich z Ďábla.
Přísloví 11:1 Falešné váhy jsou pro Hospodina
ohavností, milé je mu správné závaží.
Musíme všem měřit stejně.
Měli měřit podle faktů ne podle pocitů!

Farizeové a zákoníci, biblická ilustrace

LUK.11.2-5/12

5) ROZDĚLENÍ V CÍRKVI
17 Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království
samo proti sobě rozdělené pustne a dům rozdělený proti
domu padá.
Proč je tolik rozdělení v církvi?
Protože církev není poddána Božímu slovu. Farizeové se
měli poddat Kristu a jeho slovu, uznat ho jako Mesiáše a tím
by přinesli požehnání do Izraele.
Odmítnutím na sebe a celý Izrael přivedli zkázu, v roce
70.n.l. byl celý národ vražděn Římany (cca milion lidí bylo
ukřižováno).
Neochota poddávat svůj život Písmu vede k trhlinám a
rozdělením.

LUK.11.2-6/12

6) FAKTA PRO JEŽÍŠE
20 Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží
království.
Měli měřit podle faktů, ne podle pocitů! Dejte si dohromady všechna fakta
a podle toho to posuzujte!

Pokud by nezaujatě zkoumali všechna fakta svědčící pro Ježíše, jeho
službu, jeho kázání, pak by to museli uznat.
Podobně když by zkoumali, jaká Písma a proroctví se již na Ježíši naplnila,
pak to měli uznat (narodil se v Betlémě, narodil se z panny, musel
uprchnout do Egypta odkud se vrátil, ….)

7) SILÁK
21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj
palác, je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a
přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na
kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
23 Kdo není se mnou, je proti mně, a
kdo neshromažďuje se mnou,
rozptyluje.“
Abychom mohli získat majetek siláka,
tak ho musíte přemoct, být silnější než
on, nebo chytřejší než on.

LUK.11.2-7A/12

Závody v přetlačování (páka), zdroj wikipedia

7) SILÁK

LUK.11.2-7B/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho
majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu
jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
23 Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo
neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“
Kdo je ten silák, o kterém Ježíš mluví?
Je to Satan, Ďábel – říká, musí být někdo silnější než on,
aby ho mohl přemoct.
Synové Izraele možná mohli vyhnat nějakého malého
démona, ale spoutat Satana to je něco úplně jiného.

Plně ozbrojený silák, ilustrační foto, zdroj Unsplash

7) SILÁK

LUK.11.2-7C/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho
majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu
jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
23 Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo
neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“
Ježíš zde ukazuje, že je silnější než Satan, že právě tím
co dělá, ukazuje, že má větší moc než Satan, že Ďábel
na něj nemůže.
Všechny jeho zázraky ukazují na to, že Satanu bere
jeho majetek, že ho zbavil moci.
Plně ozbrojený silák, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) SILÁK

LUK.11.2-8A/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác,
je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho,
vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a
jeho kořist rozdělí.

Co je Satanova zbroj? Na co spoléhá? Jaké
má zbraně?

Plně ozbrojený silák, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) SILÁK

LUK.11.2-8B/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác,
je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho,
vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a
jeho kořist rozdělí.

Co je Satanova zbroj? Na co spoléhá? Jaké
má zbraně?
Jan 8:44 Vy jste z otce Ďábla a chcete činit
žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a
nestál v pravdě, protože v něm pravda není.
Když mluví lež, mluví ze svého vlastního,
protože je lhář a otec lži.
Plně ozbrojený silák, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) SILÁK

LUK.11.2-8C/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác,
je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho,
vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a
jeho kořist rozdělí.

Co je Satanova zbroj? Na co spoléhá? Jaké
má zbraně?
Římanům 5:12 Proto jako skrze jednoho
člověka vešel do světa hřích a skrze hřích
smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi,
protože všichni zhřešili.

Plně ozbrojený silák, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) SILÁK

LUK.11.2-8D/12

21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác,
je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho,
vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a
jeho kořist rozdělí.

Co je Satanova zbroj? Na co spoléhá? Jaké
má zbraně?
Židům 2:14 …aby skrze smrt zahladil toho, kdo
má vládu nad smrtí, totiž Ďábla,
15 a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti
drženi po celý život v otroctví.

Plně ozbrojený silák, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.2-9/12

9) SILNĚJŠÍ NEŽ ON
21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v bezpečí.
22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou
spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
Koloským 2:13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla,
spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil
14 a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a
který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž.
15 Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl
triumfálním průvodem v něm.

LUK.11.2-10/12

10) NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
23 Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“
Ježíš znal jejich myšlení a řekl farizeům - když nejste se mnou, tak jste tedy proti
mně a pokud já vyháním démony prstem Božím, pak vy pracujete pro Satana,
nepracujete pro Boží království.
Zde Ježíš jasně ukazuje jednu důležitou věc – v otázce Božího království nelze být
neutrální – buď jsme s Ježíšem nebo jsme proti němu, nic mezi tím, je to
černobílé.

LUK.11.2-11/12

11) NAPLNĚNÍ
24 „Když nečistý duch vyjde od člověka, prochází
bezvodými místy a hledá odpočinutí; a když je
nenachází, tehdy si říká: ‚Vrátím se do svého domu,
odkud jsem vyšel.‘
25 A když přijde, nalezne dům prázdný, zametený a
vyzdobený.
26 Potom jde a vezme s sebou sedm jiných duchů,
horších, než je sám; vejdou a bydlí tam. A poslední věci
onoho člověka se stávají horšími než ty první.“
Nestačí jen vyhánět démony, jak to dělají vaši učedníci.
Když je člověk zbaven démona, potřebuje být něčím
naplněn – Duchem Svatým. Jinak to s ním může
dopadnout ještě hůř než předtím.

LUK.11.2-12A/12

12) OBRAZ
Lukáš 11:14 A vyháněl démona, a ten byl němý.
Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil, a Ježíš zbavuje člověka démona,
biblická ilustrace
zástupy užasly.
Minule jsme mluvili o modlitbách, že jsme stvořeni k
tomu, abychom mluvili s Bohem. Satan ale spoutal
lidi, že toho nejsou schopni.
Ten němý člověk (podle Matouše němý a slepý) si
nebyl schopen sám pomoct a tak je to i v naší
společnosti.
Jsou lidé zcela svázaní a Satanovo vítězství je v tom,
že o tom vůbec nevědí. Ti farizeové byli spoutaní,
ale mysleli si, jak jsou svobodní. Zničila je jejich
pýcha, představa, že dělají to nejlepší na světě.

LUK.11.2-12A/12

12) OBRAZ
Jak můžeme vítězit nad Ďáblem?
Když se poddáme Božímu slovu, když hledáme a
naplňujeme Boží vůli.
Francis Frangipane: Ježíš porazil Satana
v Getsemane a na kříži ne tím, že by přímo
konfrontoval Ďábla, ale tím, že naplnil na Golgatě
to, k čemu byl povolán. Největší bitva, která kdy
byla vyhrána, byla završena zjevnou smrtí vítěze bez
toho, že by nepřítel byl jen slovně napomenut, kníže
tohoto světa byl odsouzen a mocnosti a síly byly
odzbrojeny ne v konfrontačním boji, ale poddáním
se Ježíše Krista na kříži.

Ježíš zbavuje člověka démona,
biblická ilustrace

