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LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
44.ČÁST LUK. 13:1-17
NESEME OVOCE?

LUK.13.1-1A/11

1) POKÁNÍ
Lukáš 13:1 Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž
krev Pilát smísil s jejich oběťmi.
2 On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci,
když toto vytrpěli?
3 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
4 Nebo oněch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je; myslíte, že oni byli větší
viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě?
5 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“
6 Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici zasazený fíkovník. I přišel na něm
hledat ovoce, ale nenalezl.
7 Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám.
Vytni jej tedy! Proč kazí i tu zem?
8 On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím,
9 neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.‘“

LUK.13.1-1B/11

1) POKÁNÍ
10 V sobotu učil v jedné synagoze.
11 A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec
se nemohla napřímit.
12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“
13 a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha.
14 Avšak představený synagogy, rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupu:
„Je šest dní, v nichž se má pracovat; v nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, a ne
v den sobotní.“
15 Na to mu Pán řekl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla
od žlabu a nevede ho napájet?
16 Tato však, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na osmnáct let, neměla
být rozvázána z toho pouta v den sobotní?“
17 A když to říkal, všichni jeho protivníci byli zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad
všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály.

LUK.13.1-2/11

2) ROZPOZNÁNÍ
Minule jsme mluvili o tom, jak Ježíš vyučoval, že různé věci rozpoznávají, ale důležité
věci jim unikají.
V této kapitole v tomto pokračuje.
Tehdejší lidé nerozpoznávali, kým je Ježíš a co je důležité.
Dnešní společnost není jiná. Např. lidé nadávají vládě, že dělá příliš přísná opatření a
druzí spílají vládě, že dělají příliš slabá opatření. Viníkem je vždy vláda. Možná ale
českému národu uniká důležitá věc – že současný stav je důsledkem našeho hříšného
jednání a pokud si toto nebudeme uvědomovat a jako národ nezměníme své postoje
(pokání), pak může přijít i něco mnohem horšího.
Dnešní text je tedy velmi aktuální a důležitý.

LUK.13.1-3A/11

3) GALILEJCI
Lukáš 13:1 Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli
o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi.
2 On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než
všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli?
3 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně
zahynete.
Všichni Židé přicházeli do Jeruzaléma obětovat. Přišli také nějací
Galilejci a Pontius Pilát (římský prefekt území Judska) je nechal
zabít a dokonce smíchal jejich krev s krví zvířat, které tito lidé přišli
obětovat.

Nevíme podrobnosti, jak přesně se to událo. Hlavní myšlenka ale
je, že si můžeme říct – když se jim toto stalo, tak to museli být velcí
mimořádní hříšníci. Ježíš říká, že takto o tom nemáme přemýšlet.
Beránek pro obětování, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

LUK.13.1-3B/11

3) GALILEJCI
Lukáš 13:1 Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli
o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi.
2 On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než
všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli?
3 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně
zahynete.
Moderní humanisté zase tvrdí, že při násilnostech a katastrofách
nejvíce trpí nevinní dobří lidé a ti špatní často unikají trestu. Říkají,
že tato nespravedlnost dokazuje, že žádný Bůh není.
Bible nám ukazuje něco jiného – že všichni jsme hříšnici a jsme
daleko od Boha.
Římanům 3:22 ….Není totiž rozdílu: 23 všichni zhřešili a postrádají
Boží slávu,
Beránek pro obětování, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

4) POKORA

LUK.13.1-4/11

Římanům 5:12 Proto jako skrze jednoho člověka vešel
do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt
rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.
Pokud tedy naše postoje před Bohem neobstojí, pak
bychom měli mít postoj pokory a prosit Boha, aby se
nad námi smiloval, protože my nejsme schopni splnit
Boží požadavky na nás.
To je postoj pokání a pokory – že si uvědomujeme svůj
stav.

Izraelci v té době ale měli jiné postoje a současní lidé
mají také jiné postoje.
Pokání, ilustrační foto, zdroj Unsplash

5) VĚŽ SILOE

LUK.13.1-5/11

4 Nebo oněch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a
zabila je; myslíte, že oni byli větší viníci než všichni
ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě?
5 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni
právě tak zahynete.“

Neznáme důvod, proč spadla tato věž, ale je to stejná
myšlenka - když se jim toto stalo, tak to museli být velcí
mimořádní hříšníci. Ježíš říká, že takto o tom nemáme
přemýšlet.
Raději máme přemýšlet, zda naše postoje jsou
pokorné, zda jsme ochotni svůj život poddávat Bohu a
jeho slovu.
Pád věže Siloe, James Tissot (1836-1902)

6) FÍKOVNÍK

LUK.13.1-6A/11

6 Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici
zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale
nenalezl. 7 Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a
hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej
tedy! Proč kazí i tu zem? 8 On mu odpověděl: ‚Pane,
ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím,
9 neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.‘“

Lidský život je v Bibli často vykreslen jako strom.
-

Blahoslavený muž je vykreslen jako strom zasazený u
potoka (Žalm 1, Jer.17)
Boží lid je popisován jako zelená oliva (Jer.11)
Boží lid je popisován jako cedr(Ez.17)
Nebukadnesar je popisován jako velký strom (Dan.4)

Fíkovník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

6) FÍKOVNÍK

LUK.13.1-6B/11

6 Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici
zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale
nenalezl. 7 Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a
hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej
tedy! Proč kazí i tu zem? 8 On mu odpověděl: ‚Pane,
ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím,
9 neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.‘“

Matouš 3:10 Sekera je už přiložena ke kořeni stromů;
každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a
hozen do ohně.
I zde je stejný obraz – strom = člověk, který má nést
ovoce

Fíkovník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.13.1-6C/11

6) FÍKOVNÍK
6 Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici
zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale
nenalezl. 7 Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a
hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej
tedy! Proč kazí i tu zem? 8 On mu odpověděl: ‚Pane,
ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím,
9 neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.‘“

Fíkovník = člověk, který má nést ovoce.
Zahrada = tato země
Majitel = nebeský Otec
Vinař, zahradník = Ježíš
Vidíme, zde postoj Ježíše – když neneseme ovoce, tak
se za nás přimlouvá za nás, stará se o nás (okope a
přihnojí).

Fíkovník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

LUK.13.1-6D/11

6) FÍKOVNÍK
6 Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici
zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale
nenalezl. 7 Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a
hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej
tedy! Proč kazí i tu zem? 8 On mu odpověděl: ‚Pane,
ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím,
9 neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.‘“

Bůh touží vidět ovoce našeho života.
Fíkovník je obrazem Izraele – Ježíš toužil vidět, že přináší
užitek – strom, který roste a nemá plody jen zabírá místo.
Takto je to i s Izraelem – já jsem vás tu vysadil jako
fíkovník, ale nenesete žádné ovoce.

Fíkovník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

7) OVOCE

LUK.13.1-7A/11

Co je to ovoce, co máme nést?

Citroník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

7) OVOCE

LUK.13.1-7B/11

Co je to ovoce, co máme nést?
Lukáš 3:8 Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a
nezačínejte si říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘
Lukáš 8:15 ‚V dobré zemi‘, to jsou ti, kteří, když uslyšeli
Slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s
vytrvalostí nesou ovoce.“
Jan 15:4 Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest
nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě,
tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně.

Citroník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

7) OVOCE

LUK.13.1-7B/11

Co je to ovoce, co máme nést?
Židům 12:11 Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá
být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné
ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni.

Galatským 5:22 Ovocem Ducha je však láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný
zákon.
Počátek to, abychom nesli ovoce je ochota nechat se
Bohem proměňovat, ochota ke změně.

Citroník, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) 3 ROKY

LUK.13.1-8/11

6 Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici
zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale
nenalezl. 7 Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a
hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni
jej tedy! Proč kazí i tu zem? 8 On mu odpověděl:
‚Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a
pohnojím, 9 neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne,
vytneš jej.‘“
Podobenství o fíkovníku ještě ukazuje na Ježíšovu
službu – 3 roky chodil a kázal – tedy hnojil a okopával.
Ale pokud nebudou ochotní se změnit, přijde čas
soudu tak jako přišel na ty, co na ně spadla věž Siloe.

Pád věže Siloe, James Tissot (1836-1902)

9) SEHNUTÁ ŽENA

LUK.13.1-9/11

10 V sobotu učil v jedné synagoze.
11 A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci
osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla
napřímit. 12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo,
jsi zproštěna své nemoci“ 13 a vložil na ni ruce. Ona se Sehnutá žena, James Tissot (1836-1902)
ihned narovnala a oslavovala Boha.
Lukáš seřadil příběhy tak, že mají návaznost. Zde Ježíš
ukazuje prakticky, co to znamená činit pokání.

Žena byla uzdravena a místo, aby se všichni radovali,
tak vedoucí církve byli naštvaní.
Přitom když se dějí zázraky a Bůh jedná, tak bychom se
měli radovat.

10) ZLOST

LUK.13.1-10/11

14 Avšak představený synagogy, rozhněván, že Ježíš
uzdravuje v sobotu, říkal zástupu: „Je šest dní, v nichž
se má pracovat; v nich tedy přicházejte a buďte
uzdravováni, a ne v den sobotní.“
V Bibli (SZ) nikde nenajdete, že by v sobotu nemohl být
člověk uzdraven, ale v jejich učení to byla práce a ta
se mohla dělat jen ve všední dny.
Takže to brali jako porušování nařízení a byli naštvaní.
Ježíš ale chtěl té ženě pomoct – byla svázaná
Satanem 18 let.

Sehnutá žena, James Tissot (1836-1902)

LUK.13.1-11/11

11) OCHOTA KE ZMĚNĚ
15 Na to mu Pán řekl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v
sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet?
16 Tato však, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na
osmnáct let, neměla být rozvázána z toho pouta v den
sobotní?“ 17 A když to říkal, všichni jeho protivníci byli
zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými
činy, které se od něho dály.

Ježíš jim řekl – to je nesmysl, vy všichni stejně děláte věci v
sobotu, které jsou potřeba – zvířata potřebovala péči i v sobotu
a i člověk potřebuje péči v sobotu.
Na tom je vidět, že nebyli ochotni se změnit, uznat chybu, mít
ochotu se nechat přesvědčit, uznat argumenty.
Především pro ně platilo: pravím vám, ale nebudete-li činit
pokání, všichni právě tak zahynete.

Sehnutá žena, James Tissot
(1836-1902)

