Kristus padající pod tíhou
kříže, Gustave Dore

LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
48.ČÁST LUK. 14:25-34
CO ZNAMENÁ NÉST KŘÍŽ?

LUK.14.3-1/11

1) SŮL ZEMĚ
Lukáš 14:25 Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26 „Přichází-li někdo ke mně a
nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši,
nemůže být mým učedníkem. 27 Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým
učedníkem. 28 Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a
nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29 Jinak by se mu všichni, kteří to vidí,
začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30 a říkali by:
‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31 Nebo táhne-li nějaký král, aby se s
jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti
tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32 Jestliže ne, pošle
poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru.
33 Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým
učedníkem.“
34 „Dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena?
35 Nehodí se ani do země ani do hnoje; vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať
naslouchá.“
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2) VELKÉ ZÁSTUPY
Lukáš 14:25 Šly s ním velké zástupy.
Naslouchaly mu velké zástupy. Mnozí by toho
využili a chtěli by si zástupy získat, mluvili by jim
něco, co by je pohladilo, co by je potěšilo.
Často politici říkají jen něco pěkného, aby si získali
lidi.

Ježíš byl ale jiný, vždy mluvil pravdu – zde jim říká,
že být jeho učedník něco obnáší.
Všichni jsme zadarmo pozváni na jeho velikou
hostinu, nemusíme za to platit (již bylo zaplaceno),
ale následovat Ježíše zde na Zemi, to něco
obnáší.

Velké zástupy, ilustrační foto, zdroj Unspash
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3) NENÁVIST
Lukáš 14:25 Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a
řekl jim: 26 „Přichází-li někdo ke mně a nemá v
nenávisti svého otce a matku, manželku a děti,
bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým
učedníkem.
Tento text neznamená nenávist, jak ji známe v
češtině – tedy nesnášet někoho, nemít ho rád.
Písmo na více místech ukazuje, že máme milovat
vlastní rodinu.

Efezským 5:25 Muži, milujte své ženy, tak jako
Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni,…

Rodina, ilustrační foto, zdroj Unspash
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3) NENÁVIST
Lukáš 14:25 Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a
řekl jim: 26 „Přichází-li někdo ke mně a nemá v
nenávisti svého otce a matku, manželku a děti,
bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým
učedníkem.
Židé když řekli nenávist, pak tím mysleli – milovat o
něco míň.

Genesis 29:30 Jákob vešel také k Ráchel, avšak
Ráchel miloval víc než Leu.
Matouš 10:37 Kdo má rád otce nebo matku více
než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo
dceru více než mě, není mě hoden.

Rodina, ilustrační foto, zdroj Unspash
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4) JDE TEDY O PRIORITY
Lukáš 14:25 Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a
řekl jim: 26 „Přichází-li někdo ke mně a nemá v
nenávisti svého otce a matku, manželku a děti,
bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým
učedníkem.
Pokud budeme tedy mít rodinu přednější než se
chtít líbit Bohu a ctít jeho slovo, pak nemůžeme
být jeho učedníci.
Bůh chce abychom měli šťastnou rodinu, ale jde o
priority, čemu dáváme ve svém životě přednost.
Přál bych vlastním dcerám muže, kteří budou spíše
milovat Krista a jeho slovo než je.

Jde tedy o to, zda se Ježíšem necháme vést!

Rodina, ilustrační foto, zdroj Unspash
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4) JDE TEDY O PRIORITY
Lukáš 14:25 Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a
řekl jim: 26 „Přichází-li někdo ke mně a nemá v
nenávisti svého otce a matku, manželku a děti,
bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým
učedníkem.
S manželkou se neshodneme na tom, co chci já
nebo ona, ale na tom, co je Boží vůle.

Někdy má pravdu ona, někdy já, někdy se mýlíme
oba dva a musíme najít to správné.
Kdo chce, aby si ho Bůh používal, ten musí
poslouchat jeho hlas. Pokud máme něco
přednějšího, pak jsme nepoužitelní pro jeho
záměry.

Rodina, ilustrační foto, zdroj Unspash
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5) KŘÍŽ

Tři kříže, ilustrační
foto, zdroj Unspash

27 Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být
mým učedníkem.
Matouš 10:38 A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž,
není mne hoden.
Matouš 16:24 Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům:
„Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme
svůj kříž a následuje mne.

Lukáš 9:23 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou,
ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a
následuje mne.
Marek 8:34 A zavolal si zástup se svými učedníky a
řekl jim: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám
sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.
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5) KŘÍŽ

Tři kříže, ilustrační
foto, zdroj Unspash

27 Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být
mým učedníkem.
Odsouzení zločinci nosili horní část kříže na místo
popravy, věděli, že to je definitivní, že je konec.
-

-

Popři sám sebe (každý den) – máme popravit
naše sobecké ambice – žijme pro něho, ne pro
sebe
Dobrovolně žít způsobem, kterým žil On (každý
den)
Následovat ho (každý den)

Jeho kříž je příkladem pro naše následování, cesta
ke slávě je skrze kříž.
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5) KŘÍŽ

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unspash

27 Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být
mým učedníkem.
Zástupy totiž chtěly Ježíše prohlásit za vůdce politického
hnutí – teď se něco konečně pohne, vezmeme meče a
proměníme společnost.
Ale Ježíš jim dal úplně jiné nasměrování – jestli mne
chcete následovat, tak musíte se mnou nést i moje
utrpení (všichni věděli jaké utrpení je křižování).
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5) KŘÍŽ

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unspash

27 Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být
mým učedníkem.
Kříž není nějaká těžkost nebo nemoc, kterou prožíváme
v životě, ale je to úkol, který nám dal Bůh. Je to
břemeno, které máme nést s ním. On ale také říká, že
jeho břemeno (jho) je lehké – nedává nám zkoušku nad
naše síly.

Matouš 11:29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete
odpočinutí svým duším.
Ježíšův úkol od Boha byl umřít na kříži.
Co je tvůj úkol od Boha?
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6) NEPŘÁTELSTVÍ
Když chceme být jeho učedníci, pak musíme být
připraveni na nepřátelství tohoto světa.
Lidé měli bezdůvodně zlost na Ježíše, většina
vedoucích církve ho nesnášela, ale neměli k tomu
důvod, Ježíš jim prokazoval lásku a vždy s nimi
mluvil s úctou.
Pokud šel odsouzenec po ulici ve starověku, pak
byl tento člověk vystaven potupě, zbaven všech
práv a majetku a věděl, že bude popraven.

Zlost, ilustrační foto,
zdroj Unspash

7) VĚŽ
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28 Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což
si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na
dokončení stavby? 29 Jinak by se mu všichni, kteří
to vidí, začali posmívat, když by položil základ a
nemohl by stavbu dokončit, 30 a říkali by: ‚Tento
člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
Před začátkem stavby musíte zvážit, zda na to
máte, abyste byli schopni to dokončit.
Ježíš má pro tebe připravené velké plány – chce si
tě použít na velké duchovní stavby!

Burj Chalífa Dubaj, ilustrační foto, zdroj Unspash
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8) BITVA
31 Nebo táhne-li nějaký král, aby
se s jiným králem střetl ve válce,
což si napřed nesedne a
nerozváží, je-li schopen s deseti
tisíci utkat se s tím, kdo proti němu
přichází s dvaceti tisíci? 32 Jestliže
ne, pošle poselstvo, dokud je ten
druhý král ještě daleko, a ptá se na
podmínky míru.
Před začátkem bitvy musíte zvážit,
zda na to máte, abyste byli
schopni zvítězit.
Ježíš má pro tebe připravené velké
plány – chce si tě použít na velké
duchovní bitvy!

Bitva u Grunwaldu1410 (Polské království a Litevské
velkovévodství porazilo německo-pruská vojska), Jan Matejko
1878
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9) KAPITULACE
33 Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží,
nemůže být mým učedníkem.“

Pokud nejsme ochotni se vzdát a vše (opravdu vše) podřídit jemu,
pak si nás nemůže používat.
Vše vydejme jemu, musíme se zřít toho, že máme na něco právo !

Neznamená to, že musíme prodat veškerý majetek a stát se
žebravými mnichy, ale vše co máme (rodinu, majetek, peníze,
čas, energii, schopnosti, …) poddat Kristu, kapitulovat.

Poddanost Kristu, ilustrační foto, zdroj
Unsplash
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10) SŮL
34 „Dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť,
čím bude ochucena? 35 Nehodí se ani do země
ani do hnoje; vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení,
ať naslouchá.“
Sůl je chlorid sodný (NaCl), vyskytuje se jako
nerost (halit).

Sůl je vždy slaná, když je NaCl, ale pokud reaguje
s jinými chemickými prvky, pak se z něho stává
něco jiného a už není slaná.
NaCl+HCl (kyselina chlorovodíková) tím vzniká
NaH a Cl2 (hydrit sodný a nebezpečný plyn chlór)

Halit – sůl kamenná,
Wieliczka, Polsko, zdroj
Wikipedia

11) SŮL ZEMĚ
Matouš 5:13 „Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí
chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu,
než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali.
Abychom mohli být solí země, tak musíme zůstat
vydaní Kristu, následovat ho.
Pokud ne, tak se z nás stává něco jiného a
přestaneme mít speciální Boží příchuť.

Nést kříž a následovat ho je radost, víme co nás
čeká – radost, pokoj, hostina.
Židům 12:2 upřeně hledíce k původci a
dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která
byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou,
a sedí po pravici Božího trůnu.
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Halit – sůl kamenná,
Wieliczka, Polsko, zdroj
Wikipedia

