LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
37.ČÁST LUK. 11:27-36
CHCEME JASNÝ DŮKAZ, PAK UVĚŘÍME!
Šalamoun a královna ze Sáby,
James Tissot (1836-1902)

1) NĚKDO VĚTŠÍ

LUK.11.3-1A/12

Lukáš 11:27 Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu:
„Blahoslavené lůno, které tě nosilo, a prsa, z nichž jsi sál!“
28 Ale on řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“
29 Když se dále shromažďovaly zástupy, začal říkat: „Toto pokolení je pokolení zlé;
žádá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.
30 Jako se totiž Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto
pokolení. 31 Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je,
protože přišla od končin země, aby uslyšela Šalomounovu moudrost -- a hle, zde je
někdo větší než Šalomoun. 32 Ninivští muži povstanou na soudu s tímto pokolením a
odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání-- a hle, zde je někdo větší než
Jonáš.“ 33 „Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nestaví do skrýše ani pod nádobu, ale na
svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. 34 Lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i
celé tvé tělo je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. 35 Hleď tedy, ať světlo,
které je v tobě, není tmou. 36 Jestliže je tedy celé tvé tělo světlé a nemá žádnou část
temnou, bude celé tak světlé, jako když tě lampa ozařuje svým jasem.“
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2) MARIE
Lukáš 11:27 Stalo se, když toto říkal, že jedna žena
ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu: „Blahoslavené
lůno, které tě nosilo, a prsa, z nichž jsi sál!“
28 Ale on řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší
Boží slovo a zachovávají je.“
Ježíš zde říká – ona je blahoslavená, ale mnohem
důležitější, blahoslavenější je zachovávat Boží slovo.
Tím jasně ukázal, že příbuzenský vztah není tak
důležitý jako ten duchovní. Toto místo Písma jasně
ukazuje, že nemůžeme uctívat Marii.

Mladý Ježíš a Marie, James
Tissot (1836-1902)
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2) MARIE
28 Ale on řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží
slovo a zachovávají je.“
V církevní historii (i současnosti) je mnoho učení o Marii,
které nejsou v Bibli a přesto je některé církve berou jako
dogma, jsou to falešná učení.
-

Modlitba Zdrávas Maria – pros za nás hříšné
Marie byla panna po celý život
Neposkvrněné početí Panny Marie
Nanebevzetí

Tyto nauky pak vyústily v to, že Marii je vzdávána pocta,
která náleží jen Bohu
Mladý Ježíš a Marie, James
Tissot (1836-1902)
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3) ZLÉ POKOLENÍ
29 Když se dále shromažďovaly zástupy, začal
říkat: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá znamení,
ale znamení mu nebude dáno, leč znamení
proroka Jonáše. 30 Jako se totiž Jonáš stal
znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka
tomuto pokolení.
Všechny zástupy viděly jeho znamení, zázraky,
slyšely jeho kázání, přesto chtějí další zázrak.
16 Jiní ho zkoušeli tím, že od něho žádali znamení
z nebe.

Uvěřím, až mi Bůh dá jasný nepopiratelný důkaz.
Jenže ten nám nedá.
Zástupy, ilustrační foto, zdroj
Unspash

4) VÍROU
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Zástupy, ilustrační foto, zdroj
Židům 11:6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu Unspash

přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho
hledají.
Jakubův 1:6 Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť
kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané
větrem. 7 Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána
dostane; 8 je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí.
Marek 11:24 Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za
cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.

Matouš 21:22 A všechno, oč byste v modlitbě požádali,
budete-li věřit, dostanete.“
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5) JONÁŠ
29 Když se dále shromažďovaly zástupy, začal
říkat: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá
znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč
znamení proroka Jonáše. 30 Jako se totiž Jonáš
stal znamením pro Ninivské, tak bude i Syn
člověka tomuto pokolení.
Prorok Jonáš nechtěl jít mezi pohany, ale
nakonec šel a jeho kázání bylo velmi
jednoduché – jestli se nezměníte a nebudete
činit pokání, tak Bůh za 40 dní toto město zničí.

Uvěřili Jonášovi a změnili se.
Jonáš káže v Ninive, Gustave Dorré (1866)

LUK.11.3-5/12

5) JONÁŠ

Jonáš káže v Ninive,
Gustave Dorré (1866)

5 Ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni, od
největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné
roucho. 6 Když se to dostalo k ninivskému králi,
vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se
žíněným rouchem a posadil se do popela.
7 Vyhlásil: V Ninive, z rozhodnutí krále a jeho
velmožů: Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic
neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. 8 Ať se lidé i
zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly
k Bohu, ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od
násilí, které je na jeho rukou. 9 Kdo ví, snad se
Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého
planoucího hněvu a nezahyneme. 10 Bůh viděl
jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty.
Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní,
a neučinil to
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6) VĚTŠÍ NEŽ JONÁŠ
32 Ninivští muži povstanou na soudu s tímto pokolením
a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání-a hle, zde je někdo větší než Jonáš.“
Ti pohané, kteří nedělali moc dobré věci, nedokázali
rozeznat co je správné a co ne. Ale uvěřili tomu, že to
poselství od Jonáše je od Boha.
Díky tomu zachránili své město, které bylo svého času
největší město světa (více jak 120.000 obyvatel). Později
ale bylo toto město zničeno (612 př.n.l.).
Pokolení v době Krista mělo možnost slyšet Ježíše a tedy
někoho pomazanějšího než Jonáš a přesto neuvěřili.
Zástupy, ilustrační foto, zdroj
Unspash
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7) VĚTŠÍ NEŽ ŠALAMOUN
31 Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla od
končin země, aby uslyšela Šalomounovu moudrost -- a hle, zde je někdo větší než
Šalomoun.
Královna ze Sáby přijela z daleka (z
Afriky, z dnešní Etiopie), aby
naslouchala králi Šalamounovi a také
věřila tomu, co on říká, věřila tomu, že
mu Bůh dal tuto moudrost. Věřila
tomu, že to je od Boha. Ježíšovo
pokolení mu ale nevěřilo, i když měl
větší moudrost od Boha než
Šalamoun.
Šalamoun a královna ze
Sáby, Edward Poynter,
(1836-1919)
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8) PODLE POZNÁNÍ
31 Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, …. 32 Ninivští
muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je,
Říká tedy – tato generace bude souzena přísněji, protože jí bylo dáno více než jiným
generacím.
Bůh bude soudit lidi podle míry poznání. Když
někdo měl možnost se setkat s evangeliem o
Ježíši a odmítl, bude souzen přísněji než ten, který
tu možnost neměl.
Izajáš 33:22 Neboť Hospodin je náš soudce,
Hospodin je náš zákonodárce; Hospodin je náš
král, on nás zachrání.

Šalamoun a královna ze
Sáby, Edward Poynter,
(1836-1919)
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8) PODLE POZNÁNÍ
Bůh nechce nikoho soudit, vykonání hněvu a soudu je cizí Boží přirozenosti. Peklo bylo
vytvořeno pouze pro démony, ne pro lidi.
Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze
něj zachráněn. 18 Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože
neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.
V tom byl problém, ti lidé, kteří viděli Ježíšovy
zázraky, slyšeli jeho mocná kázání, se odsoudili
sami, když neuvěřili.
Bůh posílá pomocnou ruku, nabízí pomoc, dává
východisko, ale pokud to odmítáme, neseme si
následky.
Šalamoun a královna ze
Sáby, Edward Poynter,
(1836-1919)
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9) SOUD
Římanům 2:16 v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je
skryto v lidech. Tedy věci, které lidé skrývají – tajné věci lidské.
1.Korintským 4:5 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.

Židům 4:12 Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než
jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a
ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a
postoje srdce.
Božímu hněvu a jeho soudu utečeme jedině tak, že
přijmeme jeho cestu, jeho způsob, že ho poslechneme.
Římanům 8:1 Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty,
kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle
Ducha.

Setkání Šalamouna a královny ze
Sáby, Erasmus Quellin II (1607-1678)
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9) SOUD
Žalmy 1:1 Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se
nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne,
2 ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3 Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu
neopadává a vše, co dělá, se daří.

4 Ne tak ničemové. Ti jsou jako plevy odvívané větrem.
5 Proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v
shromáždění spravedlivých.
6 Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemů se
ztrácí.

Setkání Šalamouna a královny ze
Sáby, Erasmus Quellin II (1607-1678)
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10) OSVĚDČENOST
Z toho, co bylo řečeno, by jsme mohli nabýt dojmu, že stačí uvěřit a budeme zachráněni.
Ale to je proces, ne jednorázový akt. Filipským 2:12 Proto, moji milovaní, …. s bázní a
chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu.
Setkání Šalamouna a královny ze
1 Petrův 1:6 Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to
Sáby, Erasmus Quellin II (1607-1678)
nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, 7 aby
osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je
zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při
zjevení Ježíše Krista.
1 Korintským 3:12 Jestliže někdo na tomto základě staví ze
zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy,
13 dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť
se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je.
14 Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu
zůstane, dostane odměnu,15 jestliže mu jeho dílo shoří,
utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň.
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11) SVĚTLÉ OKO
33 „Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nestaví do skrýše ani pod
nádobu, ale na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
34 Lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo
je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. 35 Hleď
tedy, ať světlo, které je v tobě, není tmou. 36 Jestliže je tedy
celé tvé tělo světlé a nemá žádnou část temnou, bude celé
tak světlé, jako když tě lampa ozařuje svým jasem.“
Matouš 6:22 „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé
tvé tělo bude plné světla. 23 Ale je-li tvé oko špatné, celé
tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak
velká je pak temnota!“ 24 „Nikdo nemůže být otrokem
dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého
milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Lampa ve tmě, ilustrační
foto, zdroj Unsplash
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11) SVĚTLÉ OKO
33 „Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nestaví do skrýše ani pod
nádobu, ale na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
34 Lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo
je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. 35 Hleď
tedy, ať světlo, které je v tobě, není tmou. 36 Jestliže je tedy
celé tvé tělo světlé a nemá žádnou část temnou, bude celé
tak světlé, jako když tě lampa ozařuje svým jasem.“
Jedná se o židovský idiom. My říkáme např. ztratil hlavu – to
neznamená, že by přišel o hlavu, ale že udělal nějakou
hloupost.
Světlé, čisté oko = štědrost, touha přát druhého vše dobré
Tmavé, špatné oko = chamtivost, sobectví, mít sebe na
prvním místě

Lampa ve tmě, ilustrační
foto, zdroj Unsplash
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11) SVĚTLÉ OKO
Bible 21
Lukáš 11:34 Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé
tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné.
35 Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou.
36 Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude
temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě lampa
osvěcuje svým jasem.„
Farizeové nepřijmuli to světlo, které k nim Bůh poslal. Ježíš jim
dával různé příklady a přirovnání, aby tomu porozuměli.

Lampa ve tmě, ilustrační
foto, zdroj Unsplash
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12) SVĚTLO SVĚTA
Ježíš se dohaduje s farizei a zákoníky. Oni ho nepřijímají,
zavírají oči před tímto úžasným světlem, Ježíšem.

Jan 8:12 Ježíš k nim pak znovu promluvil: "Já jsem světlo
světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale
bude mít světlo života."
To jejich sobectví, pýcha, soběstřednost (tedy temné oko)
způsobily, že nepoznali pravé světlo, Ježíše.
Tím, že se nenechali osvítit jeho světlem, tak žili v temnotách,
celý jejich život byl temný.

Lampa ve tmě, ilustrační
foto, zdroj Unsplash

