
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
46.ČÁST LUK. 13:31-14:6

CÍRKEV MŮŽE BÝT PUSTÝM DOMEM

Pustý dům, ilustrační foto, zdroj 

Unspash



1) PUSTÝ DŮM

LUK.14.1-1/11

31 Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože 

Herodes tě chce zabít.“

32 On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a 

třetího dne dokonám.

33 Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok 

zahynul mimo Jeruzalém.

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě 

posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla, ale 

nechtěli jste.

35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud 

nepřijde ten den, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána.‘“



1) PUSTÝ DŮM

LUK.14.1-1/11

Lukáš 14:1 A stalo se, když v sobotu vešel do domu jednoho z vůdců farizeů pojíst 

chleba a oni ho pozorně sledovali,

2 hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk.

3 Ježíš na to zákoníkům a farizeům řekl: „Je dovoleno v sobotu uzdravit, nebo ne?“

4 Oni však mlčeli. I vzal ho, uzdravil jej a propustil.

5 A jim řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned v den 

sobotní?“

6 Na to nebyli schopni odpovědět.



2) VAROVÁNÍ

LUK.14.1-2/11

31 Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože 

Herodes tě chce zabít.“

Lukáš 11:53 Když odtamtud vyšel, začali na něho učitelé Zákona a farizeové zle dotírat 

a vyptávat se na mnohé věci 54 a číhali na něho, aby ho chytili za slovo.

Jan 5:16 Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu.

Jan 8:37 Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít, protože mé slovo 

nemá ve vás místo.

Takže byli mnozí, kteří by rádi, aby Ježíš vůbec nebyl, aby nekázal. Byly ale mezi nimi 

rozdíly – i někteří farizeové mu naslouchali a respektovali ho. A ti ho varovali před 

Herodesem.



3) HERODES ANTIPAS

LUK.14.1-3/11

Herodes Antipas vládl nad Galileou a Pereou, narodil se 

20 př. n.l. a zemřel 39 n.l. Císař Caligula ho poslal do 

vyhnanství.

Zabil Jana Křtitele a chtěl také zabít i Krista, ale ten se ho 

nebál.

Ježíš před Herodem, Albrecht 

Durer, 1509

Rozdělení říše po smrti Heroda 

Velikého.



4) ODPOVĚĎ

LUK.14.1-4/11

32 On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním 

démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám.

33 Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě, 

neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.

Ježíš odpovídá – ať si říká co chce, nenechám se odradit 

od svého úkolu – fráze dnes, zítra, třetího dne znamená –

dosáhnu svého cíle.

Pokud máme úkol od Boha, pak můžeme prožívat velké 

problémy, všechno se staví proti nám.

Někdy dokonce i naše autority se proti tomu mohou 

stavět. Ježíš ale věděl, že nikdo není schopen zastavit 

Boží plán záchrany.

Ježíš před Herodem, Albrecht 

Durer, 1509



5) PROROCI

LUK.14.1-5A/11

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a 

kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl 

shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla, ale 

nechtěli jste.

- Jeremiáš – mnohokrát ve vězení, málem umřel, byl 

vhozen do cisterny, kde bylo bláto

- Uriáš - byl pronásledován. Aby nemusel zemřít, utekl do 

Egypta. Avšak vyslanci krále Jójakíma si pro něj přišli, 

přivedli ho zpět a král ho zabil vlastní rukou.

- Micheáš – umučen králem Jehoramem, synem Achaba

- Amos – mučen knězem Amaziášem, umučen jeho synem

Bůh posílal ke svému lidu proroky, ale místo toho, aby si vzali 

k srdci to, co jim říkali, tak je zabili a ještě si to odůvodnili 

Biblí.

Ilja Repin: Jeremjáš naříkající 

nad zničením Jeruzaléma (1870)



5) PROROCI

LUK.14.1-5B/11

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a 

kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata 

pod křídla, ale nechtěli jste.

Kamenovat mohli jen ve velmi vážných případech:

- modlářství, Lev. 20: 2-5; Deut. 13: 1-5; 17: 2–7 

- rouhání, Lev. 24: 10-23; 1. Královská 11-14; Lukáš 

4:29; Skutky 7:58 (obě odrážejí 2. Mojžíšovu 

22:28);

- odmítnutí rodičovské autority, Deut. 21: 18-21 

(pravděpodobně Lev 20: 9)

- manželská nevěra, Deut. 22: 22,23-27

- zrada (známá neposlušnost vůči YHWH), Joshua 7

Přesto je kamenovali a nějak si to odůvodnili.

Rembrandt, Kamenování Štěpána, 1625



6) SLEPICE

LUK.14.1-6/11

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a 

kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod 

křídla, ale nechtěli jste.

Slepice zakvoká a malá kuřátka se seběhnou. Musí 

ale poslechnout hlas, který k nim volá.

Hlas proroků byl Boží hlas k nim, volal je k pokání, ke 

změně. Bůh je chtěl shromáždit k sobě. Bůh mluví 

skrze ty, které posílá.

Prorocká služba je velmi potřebná – prorok je ten, kdo 

se schopen slyšet Boží hlas a předává to ostatním.

Kuřátko, ilustrační foto, zdroj Unsplash



7) PUSTÝ DŮM

LUK.14.1-7A/11

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a 

kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata 

pod křídla, ale nechtěli jste.

35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. 

Církev je jako dům – může být krásný, ale Bůh už 

tam dávno nepřebývá. Když tam není Bůh, pak je z 

něho pustý, prázdný dům.

Mnoho církví a společenství zaniklo, protože 

nechtěly slyšet Boží hlas, nenaslouchaly Duchu 

Svatému.

Mnoho církví žije už jen z tradice.

Pustý dům, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



7) PUSTÝ DŮM

LUK.14.1-7B/11

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a 

kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata 

pod křídla, ale nechtěli jste.

35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. 

Zjevení Janovo 2:5 Rozpomeň se, odkud jsi spadl, 

učiň pokání a začni jednat jako dřív! Ne-li, přijdu k 

tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa; 

jestliže neučiníš pokání.

Církev v Efezu přestala existovat.

Pustý dům, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



7) PUSTÝ DŮM

LUK.14.1-7C/11

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a 

kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata 

pod křídla, ale nechtěli jste.

35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. 

Chrám byl domem Božím, tedy jeho domem. Ježíš 

jim dovolil, aby z chrámu a z města vyhnali jeho.  

Nechal jim to, co patřilo jemu. 

Chrám byla nádherná stavba, ale Bůh jim říká – váš 

dům (chrám) vám nechávám pustý.

Pustý dům, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



8) ŽIDOVSTVÍ SE MĚNÍ

LUK.14.1-8A/11

35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, 

dokud nepřijde ten den, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána.‘“

Žalmy 118:26 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově! Žehnáme vám z 

Hospodinova domu.

Odmítnutím Krista Židé ztratili velice mnoho. Mnoho Židů v 1.století mluvilo o tom, že po 

ukřižování Krista odešla Boží přítomnost z chrámu, stal se z něho pustý dům. Chrám byl 

také později úplně zničen.

Židé odmítli nabízenou cestu k Bohu, trvali na svých pravidlech, ale už neměli chrám, 

nemohli obětovat, židovství se změnilo. Ale nepřijali Mesiáše.

Ale v ten den, kdy se vrátí k Ježíši a budou říkat – to je ten požehnaný, který přichází ve 

jménu Pána, tak ho mohou znovu spatřit.



8) ŽIDOVSTVÍ SE MĚNÍ

LUK.14.1-8B/11

35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, 

dokud nepřijde ten den, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána.‘“

- V současné době se mnoho Židů stává mesiánskými Židy.

- Začínají rozumět, že Ježíš byl největší Žid

- Židovství se vrací zpět ke křesťanství

- Až celý se celý národ přikloní ke Kristu, je splněna další podmínka pro to, aby se Ježíš 

mohl vrátit na zem

- Ale mnoho křesťanských církví se stává pustým domem, protože jednají podobně 

jako Židé v 1.století



9) POZVÁNÍ

LUK.14.1-9/11

Lukáš 14:1 A stalo se, když v sobotu 

vešel do domu jednoho z vůdců 

farizeů pojíst chleba a oni ho pozorně 

sledovali

- Nejspíše ho nepozvali proto, aby se 

od něho něco dověděli, ale proto, 

že hledali způsob, jak ho obžalovat, 

že porušuje zákon

- Je zde řečeno – pozorně ho 

sledovali

- Nastražili na něj past

- Ne každé pozvání je upřímné –

mohou tam být skryté motivy

Pozvání, ilustrační foto, zdroj Unsplash



9) VODNATELNOST

LUK.14.1-9A/11

2 hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk.

3 Ježíš na to zákoníkům a farizeům řekl: „Je dovoleno v sobotu uzdravit, nebo ne?“

4 Oni však mlčeli. I vzal ho, uzdravil jej a propustil.

- Nadměrné zadržování vody vede k vytvoření různých otoků po celém těle, takový 

člověk měl např. deformovanou nohu, ruku nebo obličej

- Dnes už víme, že to může způsobovat mnoho příčin např. choroba srdce, ledvin, 

jater, …

- Nevíme, jestli ten člověk tam přišel sám, ale domnívám se, že to byla past na Ježíše –

přivedli tohoto člověka, aby i vedoucí farizeů viděli, zda toho člověka uzdraví v 

sobotu

Jejich trvání na naukách, které Bůh po nich nepožadoval, vedlo k tomu, že nepoznali 

Ježíše, kým je. Kvůli svým vymyšleným naukám si uzavřeli cestu k Bohu.



9) VODNATELNOST

LUK.14.1-9B/11

2 hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk. 3 Ježíš na 

to zákoníkům a farizeům řekl: „Je dovoleno v sobotu 

uzdravit, nebo ne?“ 4 Oni však mlčeli. I vzal ho, uzdravil 

jej a propustil.

Mnoho církví trvá na doktrínách, které nejsou doložitelné 

z Bible.

Vlastní příklad

To pak vede k tomu, že se z takové církve stane pustý 

dům – když si trváme na svém, ale přitom to může být 

jen nějaká tradice

Pustý dům, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



9) VODNATELNOST

LUK.14.1-9C/11

2 hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk.  Ježíš na 

to zákoníkům a farizeům řekl: „Je dovoleno v sobotu 

uzdravit, nebo ne?“ 4 Oni však mlčeli. I vzal ho, uzdravil 

jej a propustil.

- Nastražili past na Ježíše a přitom oni sami byli v pasti 

svých vlastních nařízení

- Ježíš je chtěl z této pasti dostat

Položil jim otázku a oni nechtěli odpovědět.

My sami se někdy dostáváme do pastí vlastních 

myšlenek a představ o Bohu. Bůh nás chce z toho vyvést 

a říká – co myslíš, je tohle správné?

Chce nás shromáždit jako kvočna kuřata, ale naše 

představy o Bohu nás mohou oddělovat.

Pustý dům, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



10) SOBOTA

LUK.14.1-10/11

5 A jim řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, 

nevytáhne ho hned v den sobotní?“

6 Na to nebyli schopni odpovědět.

Kvůli sobotě měl Ježíš s nimi častý konflikt, ale jen proto, že rabíni to 

takto vyučovali – uzdravovat v sobotu je práce!

Ježíš jim ale ukazoval 

- když vám syn spadne do nádrže, tak nebudete váhat a 

vytáhnete ho, je to rodina. Stačí chvíle a člověk se utopí.

- když vám vůl spadne do nádrže, tak nebudete váhat a 

vytáhnete ho, jde o peníze

- Ale tady tento člověk trpí, plní se vodou a vám je to jedno, vy 

ho jen využíváte pro to, abyste mě nachytali. Měli za to, že 

vzdávají úctu tím, že v sobotu nepracují, ale byla to velká 

krutost (brali to jako svatost)

Vyschlá cisterna, 

ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



11) BEZ ODPOVĚDI
LUK.14.1-11/11

5 A jim řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl 

do nádrže, nevytáhne ho hned v den sobotní?“

6 Na to nebyli schopni odpovědět.

Když Bůh mluví, tak nemáme žádné argumenty, 

nejsme schopni odpovědět.

Můžeme mít pocit, že jsme na to vyzráli, ale Boha 

nikdy ničím nepřekvapíme.

Bůh k nám mluví tak, že odhaluje, co je za tím a 

my pak nevíme, co na to říct.

Vyschlá cisterna, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash


