
10) PŘÍKLAD VĚRNOSTI
Příkladem a předobrazem nám může být biblická 

postava Josefa Egyptského

- Bratři ho nenáviděli

- 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

LUK.12.4-10/11

Josef v Egyptě, James Tissot

(1836-1902)



11) NEVĚRNÍ
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.

LUK.12.4-11/11



LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
43.ČÁST LUK. 12:49-59

ROZDĚLENÍ



1) BUĎTE PŘIPRAVENI

LUK.12.5-1/11

49 „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!

50 Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná!

51 Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení.

52 Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno: tři proti dvěma a dva 

proti třem;

53 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti 

matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni.“

54 Říkal také zástupům: „Když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte: ‚Přijde 

prudký déšť.‘ A bývá to tak.

55 A když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko.‘ A bývá.

56 Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat 

neumíte?“

57 „Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné?

58 Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním už cestou, aby tě 

nevlekl k soudci a soudce tě nepředal biřici a biřic tě neuvrhl do vězení.

59 Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.“



2) OHEŇ
LUK.12.5-2/11

49 „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již 

vznítil!

Ježíšovo poselství vás nenechá v klidu – buď ve vás něco 

zapálí, začnete přemýšlet o duchovních věcech a nebo vás 

to zapálí úplně jinak – stanete se velkými odpůrci, budete 

naštvaní a budete proti tomu, protože vás to obviňuje.

Toto se stalo farizeům (vedoucím církve) – Ježíš je odhalil, 

poznal jejich motivy, jejich nedobré touhy a oni ho začali 

nenávidět. Vznítil se u nich oheň.

Je skvělé, když Jeho slovo něco způsobí, může nás zapálit 

svým ohněm.

Oheň, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



3) KŘEST
LUK.12.5-3A/11

50 Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, 

dokud se nedokoná!

Ježíš zde odhaluje, co prožívá. To nedělal často –

nečteme příliš o jeho emocích, protože se jimi 

nenechával ovládat. Zde ukazuje, jak těžce na 

něj začíná doléhat jeho úkol.

Věděl, že bude mučen a popraven, že bude 

trpět. Úkol, který mu dal jeho Nebeský Otec ho 

svíral – věděl, co ho čeká.

Smrt Krista, James Tissot (1836-1902)



3) KŘEST
LUK.12.5-3B/11

50 Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, 

dokud se nedokoná!

Ježíš zde čekal, jak se rozhodnou. Přikloní se k 

němu nebo ho zavrhnou?

Ježíš tím říkal – Izraelci, moji bratři, chci, aby to 

slovo, co vám říkám, něco způsobilo.

Aby se vzňal oheň.

Smrt Krista, James Tissot (1836-1902)



3) KŘEST
LUK.12.5-3B/11

50 Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, 

dokud se nedokoná!

Je ale poněkud zvláštní, že mluví o křtu – vždyť On 

už byl pokřtěn Janem Křtitelem.

Slovo křest znamená ponoření – Bible mluví o křtu 

vodním, křtu Duchem Svatým a také o křtu 

utrpení.

Často se používá výraz křest ohněm (i v běžné 

mluvě) – že nás čekají nějaké těžké okolnosti a 

uvidí se, zda obstojíme.

Smrt Krista, James Tissot (1836-1902)



4) ROZDĚLENÍ
LUK.12.5-4/11

51 Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím 

vám, ale rozdělení.

Když pustíme do svého života Ježíše, znovuzrodíme se, tak 

obživne náš duch – nemáme jen tělo a duši, ale i duchovní 

rozměr našeho života, začneme vnímat duchovní svět.

Toto duchovní procitnutí ale něco způsobí – jsme jiní. 

Připadáme si stejní, ale není to tak. Možná jsme při 

znovuzrození neprožili žádné emoce, ale Bůh do nás vložil 

svého Ducha.

Tím jsme se začali odlišovat od lidí kolem nás. To nás může 

rozdělovat, už si tak nerozumíme (duch je proti tělu)

Vlastní příklad …………. 

Rozdělení, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



5) ROZDĚLENÍ V RODINĚ
LUK.12.5-5A/11

52 Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí 

rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem;

53 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka 

proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a 

snacha proti tchyni.“

V rodině to bolí nejvíc – můžeme si rozumět, být si blízcí a 

pak k nám promluví Boží slovo, Bůh se nás dotkne a my se 

vydáme za Ježíšem. Rodina to ale nemusí nést moc 

dobře.

Syn s otcem by měli mít blízký vztah, podobně matka s 

dcerou.

Ti nejbližší se mohou stát těmi největšími nepřáteli.

Rozdělení, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



5) ROZDĚLENÍ V RODINĚ
LUK.12.5-5B/11

52 Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí 

rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem;

53 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka 

proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a 

snacha proti tchyni.“

Často vám někdo z rodiny řekne – radši bych, aby můj syn 

(dcera, …) hodil do hospody nebo vyváděl všelijaké věci, 

jen ne to, aby se stal křesťanem a následovníkem Krista.

Když jim začnete něco říkat o křesťanství, tak vám často 

odpoví – co ty mi budeš povídat, znají nás, ví, že nejsme 

dokonalí.

Ale často v nich naše nové postoje něco způsobí. Jsou 

konfrontováni a to se jim nelíbí.

Nedivme se, že najednou jsou proti nám.

Rozdělení, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



6) HISTORIE
LUK.12.5-6/11

52 Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí 

rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem;

53 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, 

matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své 

snaše a snacha proti tchyni.“

Historie je plná rozdělení a ta podstata byla často 

duchovní. 

Např. Třicetiletá válka – stály proti sobě země, které 

přijali reformaci a ty, které ji odmítly.

Ale reformace přinesla mnoho dobrého, myšlenky, 

které byly důležité a tam, kde je přijali, to vedlo k 

obrovskému rozvoji společnosti.

V podstatě prosazení každé dobré věci je boj.

Gustav II. Adolf se vylodil s armádou 

na Usedomu, Anders Frixell 19.stol



7) ROZPOZNÁNÍ
LUK.12.5-7/11

54 Říkal také zástupům: „Když uvidíte na západě 

vznikat oblak, hned říkáte: ‚Přijde prudký déšť.‘ A bývá 

to tak. 55 A když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko.‘ A 

bývá. 56 Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte 

rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat 

neumíte?“

Izraelci rozpoznávali, že když začala vznikat oblačnost 

nad Středozemním mořem, tak přijde déšť. Podobně 

když byl jižní vítr, tak bylo jasné, že sebou přinese teplý 

vzduch z Negevské pouště. To nebylo nic složitého.

Zástupům říká – soud už přichází, ale vy předstíráte, že 

to nevidíte, že je vše OK.

Jak mohli nevidět šedé mraky morálního úpadku, který 

byl na každém kroku.

Vznikající oblačnost nad mořem, ilustrační foto, zdroj Unsplash



8) NÁSLEDKY
LUK.12.5-8/11

54 Říkal také zástupům: „Když uvidíte na západě 

vznikat oblak, hned říkáte: ‚Přijde prudký déšť.‘ A bývá 

to tak. 55 A když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko.‘ A 

bývá. 56 Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte 

rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat 

neumíte?“

Když se něco děje s počasím, tak např. přijde bouře.

Pokud vy zástupy nerozpoznáte, že náboženští vůdci 

mě falešně obviňují a nakonec mě zabijí, pak i na vás 

přijde Boží hněv – bude to mít následky!

Když chtěli zabít Ježíše, proč jim v tom lidé nebránili, 

proč nebojovali ta Ježíše?

Vznikající oblačnost nad mořem, 

ilustrační foto, zdroj Unsplash



9) FALEŠNÉ OBVINĚNÍ
LUK.12.5-9/11

Rostoucí nepřátelství církevních vedoucí k Ježíši 

vyústilo v náboženský proces s jediným cílem –

umlčet ho. 

Předem věděli, co chtějí – zabijeme ho, 

protože se rouhá.

Tím na celý národ uvedli Boží soud – přišel na 

ně krutý trest. 

Izrael přestal existovat, mnoho lidí bylo zabito –

jen proto, že Izraelci byli neteční, nechali 

vedoucí, aby mluvili lži o Ježíši a aby popravili 

nevinného.

Nechtěli si přiznat, že to bude mít následky.

Katapult, obléhací stroje během bitvy o 

Jeruzalém v r. 70 n.l. Edward Poynter (1868)



10) PRAVÝ ČAS
LUK.12.5-10/11

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.“

56 Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat; 

jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte?“ 57 „Proč i 

sami od sebe nerozsuzujete, co je správné?

Není nám dáno znát, kdy určité věci nastanou, ale 

pokud už nastanou, pak naopak rozeznávat máme, 

že už je to tady, že přišel ten pravý čas.



11) PRAVÝ ČAS
LUK.12.5-11A/11

58 Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o 

vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudci a 

soudce tě nepředal biřici a biřic tě neuvrhl do vězení.

59 Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud 

nevrátíš poslední haléř.“

Ježíš jim zde říká – dokud máš čas, usiluj o to, napravit 

s Bohem své cesty.

Pro farizee byl Ježíš protivník – zde je žádá, dejme to 

do pořádku, usilujme o usmíření, jinak přijde soud a vy 

budete uvrženi do vězení.

Nevyjdou z vězení nikdy, protože nejsou schopni splatit 

tak obrovský dluh vůči Bohu.



11) PRAVÝ ČAS
LUK.12.5-11B/11

58 Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o 

vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudci a 

soudce tě nepředal biřici a biřic tě neuvrhl do vězení.

59 Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud 

nevrátíš poslední haléř.“

To platí i pro nás – pokud máme něco nevyřešeného v 

našich životech, řešme to raději hned, protože 

nevíme, zda budeme mít ještě čas zítra.

Už dnes to raději vyřeš!

Pokud to neuděláme, pak možná že bude složité to 

později vyřešit, teď může být ten problém ještě malý, 

ale může to vyrůst v něco velkého.


