
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
41.ČÁST LUK. 12:22-34

KDE JE TVŮJ POKLAD?



1) STAROSTI ŽIVOTA

LUK.12.3-1A/11

Lukáš 12:22 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.

24 Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh 

je živí. Oč jste vy cennější než ptáci!

25 Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku jediný loket?

26 Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní?



1) STAROSTI ŽIVOTA

LUK.12.3-1B/11

27 Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, ani 

Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich.

28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím 

spíše obleče vás, malověrní.

29 Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím.

30 Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete.

31 Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno.

32 Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, 

nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol.

34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“



2) PRO UČEDNÍKY

LUK.12.3-2A/11

Lukáš 12:22 Řekl svým učedníkům: „Proto vám 

pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste 

jedli, ani o tělo, co byste si oblékli.

Zaslíbení uvedená v této části platí jeho učedníkům –

neplatí obecně všem.

Matouš 5:45 … neboť on nechává své slunce 

vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na 

spravedlivé i nespravedlivé.

Ale jeho učedníci nemusí mít strach, Bůh v této části 

zaslibuje těm, kteří ho následují, že se o ně postará.

Regály plné jídla a pití, zdroj Unsplash



2) PRO UČEDNÍKY

LUK.12.3-2B/11

Mat.6:31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co 

budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si 

oblečeme?‘ 32 Neboť o to všechno horlivě usilují 

pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno 

potřebujete.

Jaký je rozdíl mezi věřícím člověkem a pohanem?

Pohané propadají starostem o jídlo, pití, dostatek peněz, 

oblečení. Horlivě o to usilují.

My máme spoléhat na toho, který o tom ví. On ví, co 

potřebuješ.

Pokud nám něco nedává, pak to možná ani 

nepotřebujeme nebo ještě není ten pravý čas.

Regály plné jídla a pití, zdroj Unsplash



3) NEBOJ SE!

LUK.12.3-3/11

Lukáš 12:22 Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život (jiný 

překlad nebojte se 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.

Nemáme se bát o svůj život a uvádí nám zde několik příkladů jako povzbuzení.
Slovo život je psuchē (ψυχή) = dýchání, naše duše, naše nitro.

Tedy váš život není jenom péče o vaši duši, o vaše potřeby. Když tě začnou pohlcovat 

starosti, tak rozšiř svůj pohled. V takovou chvíli nesmíme mít jen úzké vidění, abychom se 

zaměřovali jen jedním směrem.

Příklad – podnikání – když si sepíšu, co všechno musím dělat, co vše jsem ještě dnes 

neudělal, pak mám problém, úplně mně to pohltí, úplně tomu propadnu, někdy mně i 

začne bolet břicho a hlava.

Ale pokud vezmu jeden úkol a ten udělám, tak se mohu pohnout kupředu, můžu prožívat 

radost a pokoj – nepropadnu starostem.



4) VŠÍMEJ SI OKOLÍ

LUK.12.3-4A/11

24 Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, 

nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější 

než ptáci!

Ježíš zde uvádí jako příklad havrana – pro Židy to je nečisté 

zvíře (Lev.11:15). Přesto se o něj Bůh stará, dává mu dostatek 

potravy.

Žalmy 147:7 Zpívejte Hospodinu děkovnou píseň, při lyře 

opěvujte našeho Boha, 8 který pokrývá nebesa oblaky a 

připravuje zemi déšť, který dává vyrůst trávě na horách,

9 dává dobytku jeho potravu, i havraním mláďatům, když 

křičí.

Vy jste o to cennější – když to platí pro nečisté zvíře, o to víc 

to platí pro mne a pro tebe!

Havran polní, zdroj 

Wikipedia



4) VŠÍMEJ SI OKOLÍ

LUK.12.3-4B/11

24 Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, 

nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější 

než ptáci!

Pokud budete mít nedostatek, finanční krizi, těžkosti –

pozorujme ptáky a učme se od nich. 

Stále něco dělají, neposedí, ale stále pracují – shání 

potravu, staví hnízdo, střeží svá mláďata, ….. Dělají to od 

brzkého rána až do večera. Bůh se o ně stará, ale oni musí jít 

a hledat potravu. Musí také dávat pozor, aby je něco 

nesežralo (kočka, liška, …).

Je to výzva, abychom netrávili svůj život jen stavěním stále 

větších a větších stodol.

Havran polní, zdroj 

Wikipedia



4) VŠÍMEJ SI OKOLÍ

LUK.12.3-4C/11

24 Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani 

nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč 

jste vy cennější než ptáci!

Ve středověku byl havran hlavně kvůli své černé 

barvě zdrojem mnoha pověr - byl symbolem 

blížícího se zimního období, symbolem chudoby, 

smůly, zkázy. 

Podle jiných pověr havrani dokáží svým výrazným 

krákáním předpovědět déšť nebo blížící se smrt.

My ale na ně máme hledět jako příklad toho, že se 

Bůh stará o nás!

Havrani jsou zpět, Alexej 

Savrasov 1871



5) BUDOUCNOST

LUK.12.3-5A/11

25 Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k 

délce svého věku jediný loket?

26 Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se 

úzkostlivě staráte o to ostatní?

Tím nám chce říct, že je úplně zbytečné dělat si 

starosti z věcí, které nemůžeme ovlivnit (Co bude v 

budoucnu? Jak to zvládneme?).

Nikdo si neprodlouží život tím, že si bude dělat 

starosti. 

Budoucnost je v Božích rukou.

Havran polní v letu, zdroj 

Wikipedia



5) BUDOUCNOST

LUK.12.3-5B/11

25 Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k 

délce svého věku jediný loket?

26 Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se 

úzkostlivě staráte o to ostatní?

Matouš 6:34 Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, 

neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den 

má dost vlastního trápení.“

Berme jen starosti tohoto dne, nenechme si na 

sebe uvalit starosti, které (možná) budou v 

budoucnu.

Havran polní v letu, zdroj 

Wikipedia



6) LILIE

LUK.12.3-6A/11

27 Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani 

nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé 

své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich.

28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je 

na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče 

vás, malověrní.

Bůh si dává tu práci vytvořit květinu, která bude na 

poli třeba jen jediný den. 

Květiny kvetou velmi krátký čas, vykvete a hned 

květ upadne. Mohlo by se nám zdát zbytečné, 

investovat energii do vytvoření květin. Bůh ale takto 

neuvažuje, stojí mu to za to vytvořit různé květiny, 

různých barev a tvarů.

Lilie cibulkonosná, zdroj 

Wikipedia



6) LILIE

LUK.12.3-6B/11

27 Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; 

nepracují ani nepředou. Avšak pravím 

vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl 

tak oblečen jako jedna z nich.

28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která 

dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím 

spíše obleče vás, malověrní.

Když se postará o květiny, které jsou třeba 

jen na jeden den, jak by se nepostaral o 

oděv pro nás, když náš život je o mnoho 

delší?

Můžeme se na to spolehnout, že budeme 

mít dostatek na to, abychom měli i na 

oblečení.

Rozvíjející se lilie 

královská, zdroj Wikipedia



6) LILIE

LUK.12.3-6C/11

27 Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani 

nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé 

své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich.

28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je 

na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče 

vás, malověrní.

Když Bůh nešetří krásou na květinách, bude dbát i o 

naše potřeby.  Když si příliš děláme starosti, 

ukazujeme svou malověrnost. Tím marníme své 

životy, když se příliš sháníme, raději můžeme více 

zasvětit svůj čas a schopnosti jemu.

Tím ukládáme poklady v nebi. 

Lilie, zdroj Unsplash



7) JEHO KRÁLOVSTVÍ

LUK.12.3-7/11

29 Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, 

a nezneklidňujte se tím. 30 Toto všechno horlivě 

hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to 

potřebujete. 31 Hledejte však jeho království, a toto 

vám bude přidáno.

Proč dávat jídlu a oblečení tak význačné místo? 

Proč se zneklidňovat budoucností. Národy tohoto 

světa se na to soustředí. 

Bůh ale chce, abychom my (jeho děti) se soustředili 

na něco jiného – když budeme hledat jeho 

království, tak nám zaslibuje, že se o to postará.

Lilie, zdroj Unsplash



8) DĚDICOVÉ

LUK.12.3-8/11

32 Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 

33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, 

nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol.

Zde není řečeno, že každý křesťan musí prodat svůj majetek. Kdyby Marta prodala 

svůj dům, nemohl by za ní Ježíš a učedníci chodit. Kdyby matka nejspíše Jana 

Marka nevlastnila v Jeruzalémě horní místnost, nemohli by se tam učedníci scházet 

(tam byl vylit Duch Svatý).

Můžeme vlastnit nemovitosti, ale máme být ochotni něčeho se vzdát tady na zemi, 

protože Bůh nám zaslibuje, že jsme dědicové věčného království.

Proč bychom se měli bát vzdát se něčeho, dávat druhým? 

Římanům 8:17 Jsme-li však děti, jsme i dědicové -- dědicové Boží a spoludědicové 

Kristovi, …. Galatským 3:29 A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové 

podle zaslíbení.



9) POKLAD
LUK.12.3-9A/11

33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si 

měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v 

nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 34 Neboť 

kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“

Bible nás povzbuzuje, abychom investovali do Božího 

království, že je to nejlepší investice, jakou můžeme 

udělat.

Buďme odvážní ve spoléhání na Boha, investujme do 

toho, do čeho Bůh chce, abychom investovali.

Naše potřeby k životu nejsou velké.

Truhla s pokladem, zdroj Unsplash



9) POKLAD

LUK.12.3-9B/11

33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si 

měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v 

nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 

34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“

Marek 10:21 Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a 

řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, 

a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a 

následuj mne.“

Pomáhej všem, které ti Bůh dá do cesty. V tomto 

světě platí pravidlo – pomáhám jen těm, kteří jsou mi 

prospěšní, budu z toho něco mít.

Bible nás ale učí – pomoz i těm, kteří nejsou schopni to 

oplatit.
Truhla s pokladem, zdroj Unsplash



10) STRACH
LUK.12.3-10/11

33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si 

měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v 

nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 

34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“

Máme mnoho zaslíbení, jak se Bůh o nás postará a na 

nás je, abychom mu důvěřovali.

Nemusíme hned rozdat celý majetek – když bude 

nějaká potřeba, tak dáme a pak můžeme zpětně zjistit, 

zda se o nás Bůh postaral. Jako se malé dítě učí chodit 

ve víře, tak Bůh chce, abychom se i my učili, chodit ve 

víře.

My nemusíme mít strach.

První kroky dítěte, zdroj Unsplash



11) NÁŠ MAJETEK

LUK.12.3-10/12

33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si 

měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v 

nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 

34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“

Pokud je náš majetek naším pokladem, pak nejsme 

schopni udělat ten první krok ve víře.

Mat.6:24 „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.“

První kroky dítěte, zdroj Unsplash

LUK.12.3-11/11


