LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
45.ČÁST LUK. 13:18-30
CO JE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ?

Královská pečeť z r.1270 za krále
Přemysla Otakara II.

LUK.13.2-1A/11

1) ČEMU SE PODOBÁ?
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se
velikým stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“
20 A opět řekl: „K čemu připodobním Boží království?
21 Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko
nezkvasilo.“
22 A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.

LUK.13.2-1B/11

1) ČEMU SE PODOBÁ?
23 Kdosi mu řekl: „Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni?“ On jim řekl:
24 „Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale
nebudou schopni.
25 V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali
tlouci na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a nevím,
odkud jste.‘
26 Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.‘
27 A on vám řekne: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni
činitelé nepravosti!‘
28 Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny
proroky v Božím království, ale vás vyženou ven.
29 A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím
království.
30 A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“
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2) HOŘČICE
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží
království a k čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a
hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým
stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští
ptáci.“
Matouš 13:31 Předložil jim jiné podobenství:
„Království Nebes je podobné zrnu hořčice, které
člověk vzal a zasel na svém poli. 32 Je sice menší
než všecka semena, ale když vyroste, je větší než
ostatní zahradní byliny a je z něho strom, takže
přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích.“

LUK.13.2-2B/11

2) HOŘČICE
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží
království a k čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a
hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým
stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští
ptáci.“
Lukáš zde použil řecké slovo sinapi – což je Brassica
nigra – tedy hořčice černá, což je rozsáhlý keř,
který může dosahovat až do tří metrů a plošně
poměrně rozsáhlý.

Jeho zrníčka jsou ale velice malá (max.1mm), ale z
malého semínka vyroste něco překvapivě velkého.
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2) HOŘČICE
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království a k
čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do
své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho
větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“
Semena hořčice černé (průměr
1mm)

Plinius starší ve své knize Natural History (publikované kolem
roku 78 n. L.) Píše, že „hořčice ... je nesmírně prospěšná pro
zdraví. Roste zcela divoce, …. ale na druhou stranu, když je
zasetá, sotva je možné se toho zbavit…“
Co tím Ježíš chce říct? Že z něčeho malého může vyrůst
něco překvapivě velkého.
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2) KRÁLOVSTVÍ
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království
a k čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do
své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho
větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“

Ježíš říká, že s Božím královstvím je to podobné jako s
touto rostlinou. Začátek je maličký, že není ani vidět, ale
nakonec je z něho něco, co se nedá přehlédnout.
Ježíš byl sám, ale z jeho služby se stalo něco, co je známé
po celém světě.
Podobně i my, když děláme něco k Boží slávě, tak to není
moc vidět, ale poroste to a přinese to plody.
Př. Naše společenství

Semena hořčice černé (průměr
1mm)
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3) KRÁLOVSTVÍ
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království
a k čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do
Území krále Přemysla Otakara II.
své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho
větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“

Když se řekne království, tak si představíme určité území.
Např. král Přemysl Otakar II. vládl tak, jak máme
vyobrazeno v této mapě.
Boží království není území – je to kdekoliv, kde je Ježíš
svrchovaný a jediný vládce, tam kde je on Pán.
Vládce vydal rozkaz a musel být splněn, všichni plnili jeho
nařízení. Tak to platí i v Božím království – kde on vládne a
my plníme jeho rozkazy.
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3) KRÁLOVSTVÍ
Lukáš 13:18 Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království
a k čemu je připodobním?
19 Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do
Území krále Přemysla Otakara II.
své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho
větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“

A když to děláme, pak z těch malých začátků může
vyrůst něco velkého.
Nevyroste to tím, že si něco vymyslíme, ale tím, že
posloucháme jeho. Realizuje to, co on chce, jeho dílo,
jeho semeno, jeho myšlenky.
Tomu pak Bůh dává vzrůst.

4) TĚSTO
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20 A opět řekl: „K čemu připodobním Boží království?
21 Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří
měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“
Druhý příklad je podobný – že z něčeho malého může
být něco velkého. Pokud přidáme kvas k těstu, vždy to
prokvasí a zvětší objem.

Může to být i v tom dobrém ale i v tom špatném.
1 Korintským 5:6 ….Nevíte, že trocha kvasu prokvasí
celé těsto?

Těsto zvětší svůj objem, ilustrační
foto, zdroj Unsplash

5) JEDEN CÍL

LUK.13.2-5/11

22 A procházel městy a vesnicemi, učil a
pokračoval v cestě do Jeruzaléma.
Procházel různá místa (města, vesnice), ale
měl jeden cíl – jít do Jeruzaléma, protože
věděl, že tam bude vrchol toho, co mu jeho
Otec určil.

K tomu cíli směřoval.
Po cestě ale zasíval Boží slovo, všude kde
chodil vyučoval a pomáhal lidem
porozumět, jaký je Bůh.
Dlouhá cesta, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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6) ÚZKÉ DVEŘE
23 Kdosi mu řekl: „Pane, je jen málo těch, kteří jsou
zachraňováni?“ On jim řekl:
24 „Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím
vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
25 V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a
vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat:
‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a
nevím, odkud jste.‘
Ptali se ho, kdo bude v Božím království?
- Usilujte o to
- Jděte cestou, kterou vám řekl Bůh
- Usilujte poznávat Boha
Úzké dveře, ilustrační foto, zdroj
Unsplash
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6) ÚZKÉ DVEŘE
23 Kdosi mu řekl: „Pane, je jen málo těch, kteří jsou
zachraňováni?“ On jim řekl:
24 „Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím
vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
25 V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a
vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat:
‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a
nevím, odkud jste.‘
Matouš 7:13 „Vejděte těsnou branou, protože široká je
brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a
mnoho je těch, kteří jí vcházejí.
Neznám vás, nebo také nechci vás znát! To je hodně
tvrdé!
Úzké dveře, ilustrační foto, zdroj
Unsplash
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7) CHCEME DOVNITŘ!
25 V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a
vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat:
‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a
nevím, odkud jste.‘ 26 Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme
před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.‘
27 A on vám řekne: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste.
Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti!‘

My jsme chodili do církve, my jsme naslouchali tvému
vyučování, my jsme dokonce byli blízko tebe a jedli
jsme s tebou,

Úzké dveře, ilustrační foto, zdroj
Unsplash
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8) ZAVŘENÉ DVEŘE
Proč je hospodář nepustil dovnitř?
Proč Bůh někomu zavírá dveře do Božího království?
Bůh je přece láska, miluje nás, on přece nechce,
abychom byli v pekle?
Dává nám ale svobodu, nejsme loutky v jeho rukou, on
nás neovládá, máme svobodu se rozhodnout.
Jsme svobodni i k tomu, že můžeme odmítnout to, co
nám nabízí, můžeme odmítnout, co nám říká, můžeme
odmítnout jeho semínka.

zavřené dveře, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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8) ZAVŘENÉ DVEŘE
Do Božího království vstupujeme skrze pokání, skrze
ochotu nechat se proměnit a poddat se Bohu, skrze
poslušnost jeho hlasu.
5 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni
právě tak zahynete.“
Metanoein = změna smýšlení
- změnu našeho konání, že začneme jednat jinak, že
něco změníme
- slovo z NZ nám ukazuje na to, že nestačí jen změnit
naše konání, ale abychom mohli něco dělat jinak, musí
se změnit i naše postoje, naše myšlení.
Opravdové pokání tedy zahrnuje i změnu smýšlení i
změnu našeho konání.

zavřené dveře, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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8) ZAVŘENÉ DVEŘE
Bůh nám pomáhá, posílá nám své slovo, vyučuje nás,
zasívá do nás svá semínka a touží, aby z nich něco
vyrostlo.
Jenže někteří jsou k tomu neteční, což může vyústit v
to, že Bůh zavře dveře a řekne – neznám vás.
Jakub 1:21 Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru
špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má
moc zachránit vaše duše. 22 Buďte však těmi, kdo
slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou
sami sebe. 23 Neboť je-li někdo posluchačem slova, a
ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle
pozoruje svou přirozenou tvář; 24 podíval se totiž na
sebe a odešel, a hned zapomněl, jaký byl.

zavřené dveře, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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9) PEKLO
28 Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte
Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v
Božím království, ale vás vyženou ven.
Někteří se domnívají, že peklo neexistuje, že tím jen
církev straší lidi. Toto místo Písma nám ale jasně
ukazuje, že je to něco zcela reálné.
Pláč a skřípění zubů je použito 7x v NZ
Navíc je uvedeno také 2x Gehenna, 2x ohnivá
pec, 1x ohnivé jezero (celkem 12x)
Ježíš zde také říká – budete vidět nebe i ty, co jsou
v nebi, ale budete z něho vyhnáni.
Peklo, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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10) MNOZÍ
29 A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím
království.
Místo Židů a těch, co odmítli Krista (generace v době Ježíše), bude mnoho pohanů v
nebi (z celého světa).
Zjevení Janovo 7:9 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat,
ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před
Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou,
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11) POŘADÍ
30 A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“
V tomto světě je dán určitý žebříček – na špici jsou bohatí a vlivní. I v církvi mohou
dostávat prostor ti, co se chtějí prosazovat, co mají ambice.
V nebi to ale bude jinak, ti co na zemi patří mezi poslední, budou mít v nebi přední
místa. Boží priority jsou jiné. Důležité je, jak jsme naložili s tím, co Bůh do nás zasel.
Domnívám se, že první budou ti, kteří berou Boží slovo vážně, u nichž to zaseté slovo
něco vykonalo, způsobilo proměnu srdce.

Marek 9:35 Posadil se, zavolal Dvanáct a řekl jim: „Chce-li být někdo první, bude
poslední ze všech a služebník všech.“

