LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
38.ČÁST LUK. 11:37-54

NEJDE JEN O VNĚJŠÍ VĚCI

1) SNÍDANĚ U FARIZEA

LUK.11.4-1A/12

37 Jakmile domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil
se ke stolu.
38 Farizeus se podivil, když uviděl, že se před jídlem nejprve neomyl.
39 Pán mu řekl: „Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný
chamtivosti a špatnosti.
40 Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek, neučinil také vnitřek?
41 Raději dejte to, co je uvnitř, jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté.
42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech
zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono
neopomíjet. 43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a
pozdravy na tržištích. 44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří
po nich chodí, to nevědí.“
45 Na to mu jeden ze zákoníků řekl: „Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás.“
46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami
se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.

1) SNÍDANĚ U FARIZEA

LUK.11.4-1B/12

47 Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši otcové zabili.
48 Tak dosvědčujete skutky svých otců a souhlasíte s nimi; neboť oni proroky zabili, vy
jim budujete pomníky.
49 Proto také pravila Boží moudrost: Pošlu k nim proroky a apoštoly; z nich některé zabijí
a jiné budou pronásledovat,
50 aby byla od tohoto pokolení vyžádána krev všech proroků, prolitá od založení
světa,
51 od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a domem Božím.
Ano, pravím vám, bude vyžádána od tohoto pokolení.
52 Běda vám zákoníkům, protože jste vzali klíč poznání; sami jste nevešli, a těm, kteří
chtěli vstoupit, jste v tom zabránili.“
53 Když odtamtud vyšel, začali na něho učitelé Zákona a farizeové zle dotírat a
vyptávat se na mnohé věci
54 a číhali na něho, aby ho chytili za slovo.

2) PRAVDA

LUK.11.4-2/12

37 Jakmile domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u
něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil se ke stolu.
Je zvláštní proč k němu vešel. Jsem přesvědčen, že
proto, aby ho získal, aby mu ukázal pravdu. Bůh nám
nikdy nebude lhát, ale říká nám, jak to opravdu je.
Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)
Jan 1:17 Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a
pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.„
…. 36 Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu
svobodní.

Jan 14:6 "Já jsem ta cesta, pravda a život,"
odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne.

LUK.11.4-3A/12

3) ZÁCHRANA
37 Jakmile domluvil, zval ho jeden farizeus, aby
u něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil se ke stolu.
Chtěl tohoto farizee zachránit.
1 Timoteovi 2:3 To je dobré a milé před Bohem, Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)
naším Zachráncem, 4 který chce, aby byli
všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.
Přestože věděl, že ten člověk je v opozici vůči
němu.
Bůh se snaží získat i ty, co jsou proti němu. I za
cenu toho, že mohl přijít konflikt, chtěl být s tímto
člověkem.

LUK.11.4-3B/12

3) ZÁCHRANA
37 Jakmile domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u
něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil se ke stolu.
1 Petrův 5:8 Buďte střízliví a bděte! Váš protivník
Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by
pohltil.
Ďábel hledá někoho, koho by ovládl.
Bůh hledá někoho, komu by požehnal. Ďábel se
velmi snaží, aby představil Boha jako někoho, kdo
není dobrý.

Matouš 18:11 Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co
zahynulo.

Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)

4) KONFLIKT

LUK.11.4-4A/12

38 Farizeus se podivil, když uviděl, že se před jídlem
nejprve neomyl.
Nevíme přesně, jak to Ježíš udělal, ale nejspíše si jen
opláchl ruce.

Jenže dle židovských pravidel měl ruce ponořit do vody
(je zde použito slovo odvozené od baptizein – tedy
ponoření) a velmi důkladně a rituálně je omývat.
Toto Ježíš neudělal a farizeus se podivil a také s ním
nejspíše nesouhlasit, nejspíše se mu to nelíbilo. Tím přece
porušuje nařízení našich otců!

Mytí rukou, ilustrační foto, zdroj Unsplash

4) KONFLIKT

LUK.11.4-4B/12

38 Farizeus se podivil, když uviděl, že se před jídlem
nejprve neomyl.
Když Ježíš zpochybnil jedno z jejich lidských pravidel,
které pro ně bylo normou svatosti, pak tím Ježíš v očích
tohoto farizee vypadal jako hříšník.
Ježíš je ale svatý, čistý ryzí.
Díky lidským pravidlům si pak proti němu vytvořili
předsudky.
Vnímali ho více negativně díky vymyšleným příkazům.
Připadal jim málo duchovní, takový napůl pohan.
Mytí rukou, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.4-5A/12

5) NEJDE O VNĚJŠÍ VĚCI
39 Pán mu řekl: „Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch
číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a
špatnosti. 40 Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek,
neučinil také vnitřek? 41 Raději dejte to, co je uvnitř,
jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté.
Vám jde o ty vnější věci, ty řešíte, ale neřešíte to
důležitější – vnitřní postoje. Jejich omývání jim přinášelo
pocit, že dosáhli vyššího stupně svatosti. On ale viděl
jejich nitro plné touha po majetku a to se neodstraní tím,
že budeme omývat talíře a mísy.
Změna začíná uvnitř – jen když Bůh promění naše
postoje, nitro, pak to má vliv i na vnější věci.
Nech si proměnit nitro a pak budeš chtít dávat druhým
(např. almužnu)
Mytí rukou, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.4-5B/12

5) NEJDE O VNĚJŠÍ VĚCI
39 Pán mu řekl: „Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch
číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a
špatnosti. 40 Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek,
neučinil také vnitřek? 41 Raději dejte to, co je uvnitř,
jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté.
Nitro plné chamtivosti a špatnosti je to špatné, tmavé,
temné oko.
Zde Ježíš vysvětluje, co špatné oko znamená.

Říká jim – vy jste zapomněli na důležité věci a chtěli jste
to nahradit něčím jiným.

Mytí rukou, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.4-5C/12

5) NEJDE O VNĚJŠÍ VĚCI
39 Pán mu řekl: „Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch
číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a
špatnosti. 40 Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek,
neučinil také vnitřek? 41 Raději dejte to, co je uvnitř,
jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté.
Církve jsou často zaměřené na vnější věci – jen
dodržování nějakých pravidel, které musí takto být.
Potřebujeme, aby Bůh tvořil v nás něco nové, proto
potřebujeme být stále s ním, být v Kristu.
2 Korintským 5:17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření.
Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.
Mytí rukou, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.4-6A/12

6) 3x BĚDA !
42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech
zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet.
43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na
tržištích. 44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to
nevědí.“
Dáváte přepečlivě desátky,
ale zapomínáte milovat Boha
a jednat správně vůči lidem.
Všimněme si, Ježíš zde neřekl –
nedávejte desátky, ale
potvrdil, že to máme činit.
Farizeové a zákoníci,
biblická ilustrace

LUK.11.4-6B/12

6) 3x BĚDA !
42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech
zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet.
43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na
tržištích. 44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to
nevědí.“
Pokud se chováme zle k lidem
kolem sebe, pak to nesmaže
nějaký skutek (např. že dám
desátky a tím je to zahlazeno).
Máme milovat Boha a lidi.

Farizeové a zákoníci,
biblická ilustrace

LUK.11.4-6C/12

6) 3x BĚDA !
42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech
zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet.
43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na
tržištích. 44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to
nevědí.“
Pak jim ukazuje na jejich
motivy – říkáte, že žijete pro
Boha, ale chcete, abyste vy
byli vidět.
Šlo jim jen o jejich prospěch.

Farizeové a zákoníci,
biblická ilustrace

LUK.11.4-6D/12

6) 3x BĚDA !
42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech
zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet.
43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na
tržištích. 44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to
nevědí.“
Bible v SZ nařizovala, že pokud
se někdo dotkl mrtvého, tak byl
kulticky znečištěn a musel být
důkladně obmyt. Proto se
hroby museli označovat, ale
nedošlo k znečištění.

Farizeové a zákoníci,
biblická ilustrace

LUK.11.4-6E/12

6) 3x BĚDA !
42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech
zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet.
43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na
tržištích. 44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to
nevědí.“
Ježíš jim tedy říká – vy se
soustředíte na různé očišťování
a přitom svými postoji
znečišťujete celou společnost,
přehlížíte pravou svatost.

Farizeové a zákoníci,
biblická ilustrace

LUK.11.4-7A/12

7) ZLOST
45 Na to mu jeden ze zákoníků řekl: „Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás.“
Ježíš je chtěl získat, chtěl aby vešli do Božího království i
za cenu toho, že teď na něj budou naštvaní. Stálo mu
to za to.
Nebojme se lidem říkat pravdu, ale náš postoj musí být,
že je milujeme, že nám jde o ně. Pokud jim pravdou
chceme ublížit, pak to raději neříkejme.
Zákoníci i farizeové se cítili naštvaní a uražení.

Farizeové a zákoníci byli naštvaní,
Ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.4-7B/12

7) ZLOST
45 Na to mu jeden ze zákoníků řekl: „Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás.“
Farizeové byli ti, co se snažili vykládat Písmo a učit lidi,
jak to aplikovat.

Zákoníci byli specialisté na Tóru (jako dnes např. ústavní
právníci)
Ježíš tím ukázal na to, že jejich výklady SZ jsou
nesprávné.
Zákoník na to reagoval – cože, my se tedy také mýlíme,
když to vykládáme tak a tak?
Farizeové a zákoníci byli naštvaní,
Ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.11.4-8A/12

8) BŘEMENA
46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť
zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch
břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.
Co byly ty břemena? Obrovské množství pravidel,
která rabíni zavedli. Byly velmi komplikované, takže
člověk potřeboval specialistu, který by mu vysvětlil,
zda porušil zákon nebo ne.
Matouš 11:28 Pojďte ke mně všichni, kteří těžce
pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.
29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete
odpočinutí svým duším. 30 Vždyť mé jho je příjemné
a mé břemeno je lehké.“
Neúnosné břemeno,
Ilustrační foto, zdroj Unsplash

9) POMNÍKY
47 Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši
otcové zabili. 48 Tak dosvědčujete skutky svých otců a
souhlasíte s nimi; neboť oni proroky zabili, vy jim budujete
pomníky. 49 Proto také pravila Boží moudrost: Pošlu k nim
proroky a apoštoly; z nich některé zabijí a jiné budou
pronásledovat, 50 aby byla od tohoto pokolení vyžádána
krev všech proroků, prolitá od založení světa, 51 od krve
Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a
domem Božím. Ano, pravím vám, bude vyžádána od tohoto
pokolení.
Říká jim – máte stejné postoje jako vaši otcové, kteří zabíjeli
proroky. Nestavějte pomníky, ale berte vážně, co říkali.
Pokání nelze nahradit za něco vnějšího, nestačí jen stavět
pomníky.

LUK.11.4-9A/12

Kafarnau, Izrael, zdroj
Unsplash

9) POMNÍKY
47 Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši
otcové zabili. 48 Tak dosvědčujete skutky svých otců a
souhlasíte s nimi; neboť oni proroky zabili, vy jim budujete
pomníky. 49 Proto také pravila Boží moudrost: Pošlu k nim
proroky a apoštoly; z nich některé zabijí a jiné budou
pronásledovat, 50 aby byla od tohoto pokolení vyžádána
krev všech proroků, prolitá od založení světa, 51 od krve
Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a
domem Božím. Ano, pravím vám, bude vyžádána od tohoto
pokolení.
Žádná jiná generace než ta v době Krista nezažila největšího
z proroků Jana Křtitele, Krista a působení apoštolů.
Jana Křtitele zabili, Ježíše také a většinu z apoštolů. Soud přišel
v roce 70.nl., kdy byl Izrael úplně zničen.

LUK.11.4-9B/12

Kafarnau, Izrael, zdroj
Unsplash

10) POZNÁNÍ

LUK.11.4-10/12

52 Běda vám zákoníkům, protože jste vzali klíč poznání;
sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom
zabránili.“
Úkolem zákoníků (kazatelů, kněží, …) je vykládat Písmo
tak, aby tomu obyčejný člověk lépe porozuměl a aby
slyšel pravdu.
Aby poté mohl činit pokání, uvěřit, být spasen a vstoupit
do duchovního světa. Cílem bylo, aby poznávali Boha a
jeho slovo.
Jenže zákoníci z toho vytvořili složitý systém, kterému
nikdo nerozuměl. Dnes je to podobné, je mnoho
náboženských činností, které normální člověk nechápe
(např. Večeře Páně).
Kostel Solothurn, Švýcarsko, zdroj Unsplash

LUK.11.4-11/12

11) VAROVÁNÍ
52 Běda vám zákoníkům, protože jste vzali klíč poznání;
sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom
zabránili.“
Čteme velmi silné napomenutí farizeům a zákoníkům.
Lukášovo evangelium podává nejsilnější napomenutí ze
všech evangelií, je nejvíce podrobné.
Zde nás varuje, jak nemáme zacházet s Božím slovem, že
ho nemáme zneužívat a překrucovat, protože to může
být k naší vlastní zkáze.

Bůh nás upozorňuje podobně jako
značky řidiče, zdroj Unsplash

12) ZATVRZENÍ
53 Když odtamtud vyšel, začali na něho učitelé Zákona
a farizeové zle dotírat a vyptávat se na mnohé věci
54 a číhali na něho, aby ho chytili za slovo.
Místo, aby napomenutí přijali, zatvrdili svá srdce. Od té
doby vyrostlo jejich nepřátelství vůči Kristu.
Židům 4:7 ….‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte
svá srdce.
Slyšeli Boží hlas, ale postavili se proti Bohu.

Bůh nás upozorňuje podobně jako
značky řidiče, zdroj Unsplash
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