LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
42.ČÁST LUK. 12:35-48
KDY SE JEŽÍŠ VRÁTÍ NA ZEM?

LUK.12.4-1A/11

1) BUĎTE PŘIPRAVENI
Lukáš 12:35 „Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící.
36 Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby
mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli.
37 Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde, nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se
opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat.
38 A přijde-li o druhé nebo třetí noční hlídce a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci.
39 To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a
nedovolil by mu prokopat se do domu.
40 Také vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž Syn člověka přijde.“
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1) BUĎTE PŘIPRAVENI
41 Petr řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?“
42 A Pán řekl: „Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým
služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin?
43 Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí.
44 Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem.
45 Kdyby si však onen otrok řekl ve svém srdci: ‚Můj pán dlouho nepřichází‘, a začal by
bít sluhy i služky, jíst a pít a opíjet se,
46 přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, oddělí ho
a určí mu díl s nevěrnými.
47 Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle
jeho vůle, bude velmi zbit.
48 Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého,
komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho
budou žádat více.“

2) NESPLNĚNÁ PROROCTVÍ
V celé historii křesťanství bylo mnoho těch, kteří tvrdili, kdy
přesně Ježíš znovu přijde na zem.
Jeden ze zakladatelů Adventistů sedmého dne William
Miller předpovídal, že na základě Daniela 8:14 se Kristus vrátí
někdy mezi 21. březnem 1843 a 21. březnem 1844.
Nestalo se tak a tento omyl a falešné proroctví bylo
vysvětleno naukou o svatyni – že Ježíš v té době vstoupil do
svatyně v nebi.

William Miller(1782-1849), zdroj Wikipedie
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2) NESPLNĚNÁ PROROCTVÍ
Zakladatel organizace svědků Jehovových C.T.Russell
stanovil datum korunovace krále na říjen 1874, poté
přijde 40 let žně a zároveň těžkosti a v roce 1914 bude
Armagedon.
Protože se to nenaplnilo, změnil datum na 1915, to se
také nenaplnilo a tak to změnil na 1918.
Po jeho smrti se vůdcem stal J.F.Rutherford, který tvrdil v
roce 1920, že za 5 let se již nebude umírat a že v roce
1925 bude konec starého světa (někteří kvůli tomu
prodávali své domy a ani nezaseli).

C.T. Russell (1852-1916), zdroj Wikipedie
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2) NESPLNĚNÁ PROROCTVÍ
To se samozřejmě nestalo a tak J.F.Rutherford začal
tvrdit, že Boží království přijde v roce 1941. Ani to se
nestalo.
Od 60.let organizace svědků Jehovových začala tvrdit,
že konec starého světa přijde roku 1975.
Členové této organizace začali opouštět práci, školy,
prodávat své domy a pozemky. Všechny své peníze
měli dát na účet organizace, aby byli připraveni na
příchod Krista.
Ani toto datum se nenaplnilo, ale naplnilo pokladnici
organizace.

J.F.Rutherford(1869-1942), zdroj Wikipedie
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2) NESPLNĚNÁ PROROCTVÍ
Během první světové války , Týdenní Evangel , oficiální
publikace z Assemblies of God , uvádí tuto předpověď:
„Jsme dosud v Armageddonu - na jeho zahájení, je
tomu tak, jestliže rozumíme správně tomuto znamení, že
Kristus přijde dříve, než současná válka skončí.
Jiná vydání spekulovala, že konec přijde nejpozději v
roce 1934 nebo 1935.
Nic z toho se nenaplnilo.

Znak Assemblies of God, zdroj AG
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2) NESPLNĚNÁ PROROCTVÍ
To, že po posledním jubileu v roce 2017 nastanou dny Mesiáše, bere
člověku dech. Vytržení církve se potvrzuje a dokonale zapadá mezi
roky 2017 a 2024".
Sergej Miháľ, Vytržení, s. 98
Své tvrzení opírá o soustavy zatmění Měsíce, Slunce, izraelských
svátků.
Datuje také jednotlivé pečeti z knihy Zjevení
Rok 1988 rozlomení první pečetě (1988-2006 pučí fíkovník)
Rok 2006 rozlomení druhé pečetě (2006-2015 odpadnutí)
Rok 2015 rozlomení třetí pečetě
2015-2024 vytržení
…….

Sergej Mihál, dole
kniha Vytržení
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3) BUDOUCNOST
Skutky apoštolské 1:7 Řekl jim: „Nepřísluší vám poznat časy a doby, které
Otec uložil ve své vlastní pravomoci, 8 ale přijmete moc Ducha Svatého,
který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku,
Samařsku a až po nejzazší konec země.“
Marek 13:31 Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“
32 „O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině
Otec.
33 Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený
čas.
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4) PŘIPRAVENI
Lukáš 12:35 „Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy
hořící.
Bohatý člověk nebyl připraven na to, co mělo přijít – stavěl si
stodoly, ale zapomínal na podstatné věci.
Ve východních zemích se dodnes nosí dlouhé volné roucho.
Aby služebník mohl vykonat nějakou práci, tak musel to volné
roucho přepásat, aby mu nevadilo. Znamená to, splnit úkol,
který je ode mne žádán.

Obrázky zdroj Unsplash
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4) PŘIPRAVENI
Lukáš 12:35 „Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy
hořící.
Hořící lampa znamená zachovat zápal pro Boží dílo,
zachovat v nás Boží světlo – jeho slovo.

Jan 5:35 On (Jan Křtitel) byl lampou hořící a zářící, a vám se
zachtělo zaradovat se na chvíli v jeho světle.
Abychom obstáli v posledních časech, tak potřebujeme
stále hořet, být plni Ducha Svatého.

Lampa, zdroj Unsplash
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5) SLUŽEBNÍCI
36 Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého
pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu,
jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli.
37 Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde,
nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše,
uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat.
Návrat ze svatební hostiny mohl být třeba až za
týden. Zde se mluví o vytrvalosti – že bude
odměněn ten, kdo stále bdí, neusíná duchovně.

Takové Bůh odmění tím, že je sám obslouží. To je
ta největší pocta pro služebníky, že je Pán sám
obslouží.

Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)
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6) ÚNAVA
38 A přijde-li o druhé nebo třetí noční hlídce a
nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci.
Je jednoduché zvládnout věci ve dne, ale být
vzhůru, když už se mi chce spát, to je mnohem
těžší.
2. noční hlídka – 21:00-24:00
3. noční hlídka – 24:00-03:00
Takto to bude i s jeho příchodem – církev bude
usínat, bude unavená, jen někteří budou bdít.

Jsme blahoslavení (mající se dobře), když nás
Bůh nalezne bdící.

Hostina u farizea, James Tissot (1836-1902)
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7) ZLODĚJ
39 To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou
hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil
by mu prokopat se do domu.
40 Také vy buďte připraveni, protože neznáte
hodinu, v níž Syn člověka přijde.“
Tím nám Ježíš říká – přijdu naprosto nečekaně.
Čas Kristova příchodu je nepředvídatelný
podobně jako příchod zloděje.
Nevíme, kdy by mohl zloděj přijít, na to se nedá
připravit a zabezpečit dům můžeme.

Podobně i my. Nesmíme především dovolit,
abychom kvůli majetku nebyli na příchod Pána
Ježíše připraveni.

Zloděj, zdroj Unsplash
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8) SPRÁVCE
41 Petr řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?“ 42 A Pán řekl:
„Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem,
aby jim v pravý čas dával příděl potravin? 43 Blahoslavený ten otrok, kterého jeho
pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. 44 Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví
nade vším svým majetkem.
Všechny věci vlastní Bůh, ne my, my jsme jen správci, celá Země nám byla jen
propůjčena. Vše co máme, máme spravovat tak, aby to přinášelo požehnání druhým.
Bůh nám dal i dary, talenty a i těmi máme sloužit.
Všichni lidé jsou správci, toho co mají, ale křesťané jsou navíc správci duchovních
darů.
1 Korintským 4:1 Ať o nás každý smýšlí jako o služebnících Kristových a správcích
Božích tajemství. 2 A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán
věrným.
1 Petrův 4:10 Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří
správci rozličné Boží milosti.
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9) ZASLÍBENÍ
41 Petr řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?“ 42 A
Pán řekl: „Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým
služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin? 43 Blahoslavený
ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí.
44 Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem.
Když budeme věrní, budeme sloužit tím, co nám Bůh dal, tak nám zaslibuje, že
nám dá odměnu.
Jakou ? Co to bude?
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9) ZASLÍBENÍ
41 Petr řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?“ 42 A Pán řekl: „Kdo
tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v
pravý čas dával příděl potravin? 43 Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém
příchodu nalezne, že tak činí. 44 Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým
majetkem.
Říká – štědře vám odměním, dám vám všechno, co mám!
Lukáš 19:16 Přišel první a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘ 17 Řekl mu:
‚Výborně, dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad deseti
městy.‘
Matouš 25:20 Přistoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl jiných pět talentů a řekl: ‚Pane,
pět talentů jsi mi svěřil; hle, jiných pět talentů jsem jimi získal.‘
21 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě
nad mnohým; vejdi v radost svého pána.‘
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9) ZASLÍBENÍ
41 Petr řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?“ 42 A Pán řekl: „Kdo
tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v
pravý čas dával příděl potravin? 43 Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém
příchodu nalezne, že tak činí. 44 Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým
majetkem.
2 Korintským 4:17 To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě
věčné slávy,
1 Petrův 5:2 Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale
dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, 3 ne jako páni nad svým
podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. 4 A když se ukáže nejvyšší pastýř,
dostanete nevadnoucí věnec slávy.
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10) PŘÍKLAD VĚRNOSTI
Příkladem a předobrazem nám může být biblická
postava Josefa Egyptského
-

Josef v Egyptě, James Tissot

Bratři ho nenáviděli
(1836-1902)
Prodali ho do otroctví
On ale přesto důvěřoval Bohu a byl věrný i v otroctví,
pracovitostí se vypracoval na správce Putifarova
domu
Dostal se do vězení za znásilnění, které nespáchal i
tam byl věrný

Bůh viděl jeho věrnost a odměnil ho
-

Byl ustanoven správcem celého Egypta
Získal velké jmění
Získal manželku z významné rodiny
Svojí věrností zachránil i své bratry před hladem

11) NEVĚRNÍ
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45 Kdyby si však onen otrok řekl ve svém srdci: ‚Můj pán dlouho nepřichází‘, a začal by
bít sluhy i služky, jíst a pít a opíjet se, 46 přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a
v hodinu, kterou nezná, oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. 47 Ten otrok, který znal vůli
svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit.
48 Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého,
komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho
budou žádat více.“
Zde Bůh odhaluje princip:
-

Čím více někdo zná Boží vůli, ale nedělá jí (to bylo nejspíše namířeno na farizee), tím
tvrdší bude trest
Čím více bylo člověku svěřeno, tím větší má odpovědnost

Když bylo někomu dáno hodně inteligence, tak to nemá využívat jen pro sebe.

