LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
40.ČÁST LUK. 12:13-23
JAK BÝT BOHATÝ?

LUK.12.2-1A/12

1) ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTA
Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí
o dědictví.“
14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“
15 Řekl jim: „Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i když má
někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.“
16 Řekl jim podobenství: „Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu.
17 A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: ‚Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych
svou úrodu shromáždil.‘
18 Pak řekl: ‚Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím
všechno své obilí a zásoby.
19 A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.‘
20 Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to,
co jsi připravil?‘
21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.“

1) ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTA
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22 Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste
jedli, ani o tělo, co byste si oblékli.
23 Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv.
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2) DĚDICTVÍ
Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni
mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“
14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi
soudcem nebo rozhodčím?“ 15 Řekl jim: „Mějte se na
pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i
když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím,
co vlastní.“
Chamtivost často vychází ze strachu o svůj život –
musím mít dostatek majetku, aby můj život byl zajištěn.

Ježíš zde ukazuje na velmi důležitou věc – i když něco
vlastníme, dokonce i když máme nadbytek, není náš
život zajištěn.
Rodiny v ČR jsou rozdělené kvůli dělení dědictví.
Rozsáhlý dům, ilustrační foto, zdroj Unsplash
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2) DĚDICTVÍ
Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni
mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“
14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi
soudcem nebo rozhodčím?“ 15 Řekl jim: „Mějte se na
pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i
když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím,
co vlastní.“
Nevíme, zda tento člověk na to měl právo.
Někdy ale může být naší motivací při dělení majetku
hrabivost, nezdravá touha po majetku.

Ježíš odmítl tento případ jakkoliv soudit, byl židovským
rabínem, byl povolán aby mluvil o Božím království.
Rozsáhlý dům, ilustrační foto, zdroj Unsplash
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3) ROZMNOŽENÍ MAJETKU
Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni
mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“
14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi
soudcem nebo rozhodčím?“
15 Řekl jim: „Mějte se na pozoru a střezte se před každou
chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho
život zajištěn tím, co vlastní.“
Máme rozmnožovat svůj majetek a předávat ho další
generaci v lepším stavu, než jsme ho od předchozí
generace získali.
Mnoho rodičů nepředá svým dětem nic, jen spotřebují to,
co měli od svých rodičů
V Bibli vidíme jiný příklad:
Např. Abraham – Izák – Jákob a Ezau – 12 synů Jákoba
Abraham a Izák, James Tissot (1836-1902)
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4) MĚJTE SE NA POZORU
Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni
mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“
14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi
soudcem nebo rozhodčím?“
15 Řekl jim: „Mějte se na pozoru a střezte se před každou
chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho
život zajištěn tím, co vlastní.“
Dávejte si ale pozor, aby tato dobrá péče o svůj majetek
nepřerostla v to, že si budeme myslet, že náš život je
zajištěn díky našemu majetku.
Z toho se pak může vytvořit úzkostlivé pečování o náš
život, přílišné starání o všechno, co vlastníme.
Starosti, ilustrační foto, zdroj Unsplash
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5) SEMENO V TRNÍ
Lukáš 8:7 A jiné padlo mezi trní; a trní vyrostlo
spolu s ním a udusilo je.
…. 11 „Toto podobenství znamená: Semeno
je Boží slovo. … 14 ‚Do trní padlé‘, to jsou ti,
kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je
zájmy, bohatství a rozkoše života, a nenesou
zralé plody.
Ve 22.části naší série na Lukášovo evangelium
jsme probírali podobenství o rozsévači – Bůh
do nás něco vložil, ale pokud budeme
neustále jen řešit svůj majetek, pak
neponeseme ovoce, budeme přidušení.
Rostliny dušené trním, biblická
ilustrace, zdroj FreeBibleImages
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6) JAK ŽÍT V POKOJI?
Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí
o dědictví.“ 14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo
rozhodčím?“ 15 Řekl jim: „Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí,
neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.“
Mnoho lidí si myslí, že věřící jsou takoví chudáčci, co neumí žít svůj život, nedokážou si
sami poradit.
Opak je pravdou – když důvěřujete Bohu, že se o vás postará (což na mnohých
místech Bible zaslibuje), pak můžete žít v pokoji, nežijete v neustálém strachu – Jak
vyjdeme? Co s námi bude? Ekonomika je čím dál horší, jak přežijeme? Politická situace
se nám zdá špatná – můžeme vidět budoucnost černě.

Místo toho můžeme denně spoléhat na svého Pána – díky Pane, že se o mně postaráš
(ve všech oblastech života).
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6) JAK ŽÍT V POKOJI?
Žalmy 37:5 Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj
mu, on bude jednat.

Přísloví 16:3 Uval své dílo na Hospodina a tvé plány
obstojí.
Přísloví 16:9 Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho
kroky určuje Hospodin.

Budeme žít v pokoji, když se spoléháme na to, že nás
Bůh vede dobře.
Obzvlášť ve chvíli, kdy prožíváme nějaké těžkosti je to
obtížnější mu důvěřovat.
Lesní cesta, ilustrační foto, zdroj Unsplash
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7) PODOBENSTVÍ
16 Řekl jim podobenství: „Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu.
17 A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: ‚Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych
svou úrodu shromáždil.‘
18 Pak řekl: ‚Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím
všechno své obilí a zásoby.
19 A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.‘
20 Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to,
co jsi připravil?‘
Bůh požehnal tomuto člověku, ale jeho problém byl, že mnoho majetku mu zkreslilo
pohled na realitu. Měl problém – nevěděl kam dát všechno to bohatství.
Ten člověk řešil jen sebe – zbořím, postavím, shromáždím, má duše se bude mít dobře,
jsem zajištěn. Řešil jen odpočinek, jídlo, pití a zábavu.
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7) PODOBENSTVÍ
16 Řekl jim podobenství: „Jednomu bohatému člověku
přinesla země hojnou úrodu. 17 A on v sobě o tom
rozvažoval a říkal: ‚Co budu dělat? Vždyť nemám, kam
bych svou úrodu shromáždil.‘ 18 Pak řekl: ‚Udělám toto:
Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím
všechno své obilí a zásoby. 19 A řeknu své duši: Duše, máš
hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.‘
20 Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe
vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?‘
On už pro tento pozemský život – měl už několik stodol. Mohl
klidně uvažovat i jinak – když se mi tak daří, mohu pomoci
dalším, aby se měli tak dobře jako já. Mohl část úrody,
kterou nepotřeboval, dát někomu, komu se tolik nedařilo.
Ale on takto vůbec nepřemýšlel.
Byl zaměřen jen na sebe – jeho já byl jeho bůh.

Stodoly, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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8) BLÁZNE
20 Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe
vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?‘
Ten pravý Bůh mu na to říká – takové myšlení je
bláznivé, hloupé, naivní. Jsi zajištěn jen na pozemský
život, ale nejsi vůbec připraven na věčný život.
Tady žijeme cca 60-80let, ale v porovnání s věčností je
to zanedbatelná část našeho života. Ale abychom
mohli vstoupit do věčného života, musíme přijmout to,
co Bůh po nás žádá (otevřít mu své srdce, prosit ho,
aby nám odpustil naše hříchy a svěřit mu vládu nad
naším životem).
Žalmy 53:2 Blázen si v srdci říká: Bůh není. ….

Stodoly, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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9) TÉTO NOCI
….19 A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj
se.‘ 20 Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí
bude to, co jsi připravil?‘
Bůh říká – ty ses chtěl zajistit na mnoho let dopředu, ale už nemáš mnoho let. Tuto noc
umřeš a Satan a jeho démoni si tě vyžádali, mají na tebe nárok a já tě jim vydám.
Ten člověk žil ve lži – myslel si, že to jak žije, nebude mít žádné následky. To je ale velký
omyl.
Zjevení Janovo 20:12 A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly
otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle
svých skutků, zapsaných v těch knihách.

Bůh nás vyzývá k pokání, abychom ho prosili za odpuštění svých hříchů, abychom za
ně nemuseli být souzeni.
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10) BOHATÝ V BOHU
21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není
bohatý v Bohu.“
Jak můžeme být bohatí v Bohu? Když nebudeme jen
řešit sebe, své věci, zájmy, majetek, ….
Matouš 6:19 „Neshromažďujte si poklady na zemi,
kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a
kradou. 20 Shromažďujte si poklady v nebi, kde je
neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani
nekradou. 21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i
tvé srdce.“
Srdce toho bohatého člověka bylo u těch stodol, ale
naše poklady nemají být na zemi. Chamtivost
bohatého člověka mu oslepila zrak a zatvrdila jeho
srdce. Neviděl důležité věci a druhé lidi.
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10) BOHATÝ V BOHU
21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady,
a není bohatý v Bohu.“
Přísloví 11:25 Štědrý člověk bude prospívat,
ten, kdo napájí, také sám bude napojen.
26 Toho, kdo zadržuje zrno, budou lidé
proklínat, ale požehnání spočine na hlavě
toho, kdo ho prodává. 27 Kdo usilovně
hledá dobro, hledá oblibu, avšak kdo
hledá zlo, na toho zlo přijde. 28 Ten, kdo
doufá ve své bohatství, padne, ale
spravedliví se budou zelenat jako listí.

Bohatý v Bohu = investovat do Božích
zájmů (svůj čas, své peníze, svou energii)

Zelené listy, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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11) ÚZKOST
22 Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím:
Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli,
ani o tělo, co byste si oblékli. 23 Neboť život je
víc než pokrm a tělo víc než oděv.
Přilišné starání se, úzkost, strach z budoucnosti je
hříchem.
Máme se starat, ale ne s úzkostí, ale s vírou, že
Bůh se o nás postará.

Starosti, ilustrační foto, zdroj Unsplash
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12) JSME BOHATÍ
22 Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste
jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23 Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv.
1 Timoteovi 6:6 Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím,
co má. 7 Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic
odnést. 8 Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. 9 Ti, kdo chtějí být bohatí,
upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které
je vtahují do zkázy a záhuby. 10 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a
někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.
1 Korintským 1:4 Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v
Kristu Ježíši: 5 Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém
poznání, 6 tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, 7 takže nemáte
nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše
Krista.

