
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
3.ČÁST LUK.1:57-80



1) NAROZENÍ JANA KŘTITELE 

Lukáš 1:57 Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu, i 

porodila syna. 58 Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán 

učinil své veliké milosrdenství, a radovali se spolu s ní. 59 I 

stalo se, že osmého dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho 

nazvat podle jména jeho otce Zachariáš. 60 A jeho matka 

odpověděla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan.“ 61 Řekli jí: 
„Z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje.“ 

62 Dávali znamení jeho otci, jak by si přál, aby bylo dítě 

nazýváno. 63 Požádal o tabulku a napsal: ‚Jeho jméno je 

Jan.‘ A všichni se podivili. 64 Ihned se otevřela jeho ústa a 
jeho jazyk se uvolnil a on mluvil a dobrořečil Bohu. 65 Na 

všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach a po celém 

judském pohoří se mluvilo o všech těchto událostech. 66 A 

všichni, kteří to uslyšeli, si to uložili ve svém srdci a říkali: „Co 
z toho dítěte bude?“ A Pánova ruka byla s ním.

LUK.1.3-1/10

Narození syna – ilustrační foto, zdroj 

unsplash



2) LIDÉ VÍRY
Bůh mnoho let mlčel, více jak 400 let 

nepovstal žádný prorok a teď se začíná 

něco dít.

Anděl se zjevuje Zachariášovi, ten 

nejprve nevěří, ale pak jeho víra roste, 

začíná více důvěřovat Bohu, vírou také 
napsal – bude se jmenovat Jan. Z toho 

můžeme vidět, že už věří, že Bůh jedná. 

Tím jednal proti všem zvyklostem té 

doby. Den za dnem mohl vidět, jak se 

Alžběta jeho žena zakulacuje a že, to 
co mu řekl anděl, byla pravda – že 

opravdu budou mít syna a už věří 
všemu. Všichni jsou ohromeni, jak 

Zachariáš mluví – stal se mužem víry.

LUK.1.3-2A/10

Domenico Ghirlandaio‘s freska Zachariáš píše jméno 

svého syna,1490



2) LIDÉ VÍRY
Marie je žena víry – musela překonat 

mnoho obtíží (nepochopení od 

snoubence, rodiny, příbuzných – kdo ví s 

kým to má), ale důvěřuje Bohu, pomocí jí 

byla Alžběta, žena Zachariáše

Pisatel evangelia Lukáš si všímá lidí a 

jejich víry – jako jediný uvádí pastýře při 

narození Krista, uvádí také Simeona a 

Annu v chrámu, Zachea v Jerichu.

LUK.1.3-2B/10

Domenico Ghirlandaio‘s freska Zachariáš píše jméno 

svého syna,1490



3) SOUSEDÉ

58 Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán učinil své veliké milosrdenství, a radovali se 

spolu s ní.

- Dnes se sousedé moc neradují z toho, co udělal Bůh v našich rodinách, většinou nic 

neví, v tehdejší kultuře např. svatba byla pro celou vesnici, žili více spolu

- Diví se, jak chtějí syna pojmenovat – tehdejší kultura stanovovala, že měla být 
zachována památka na otce tím, že jednoho syna pojmenovali po otci (většinou 

nejstaršího), Alžběta je v pokročilém věku, takže možná už nebudou mít další děti a 

navíc jejich syn bude významný, takže o to vím by měl být pojmenován Zachariáš. 

Všichni se tedy velmi podivují, když je to jinak.

I v současnosti máme nějaké zvyklosti a pokud se od nich odkloníme, pak se lidé velmi 

podivují.

LUK.1.3-3A/10



3) SOUSEDÉ

66 A všichni, kteří to uslyšeli, si to uložili ve 

svém srdci a říkali: „Co z toho dítěte bude?“

- Zachariáš začal mluvit, vyslovuje proroctví, 

chválí Boha

- Sousedé se diví, co se to děje
- Na všechny padla bázeň, prožívali Boží 

dotek

- Všichni přemýšlí – co bude z tohoto dítěte 

(míněno pozitivně)

Jak můžeme oslovit naše sousedy? Když 

budou znát, jak žijeme. Buďme věrní jako 

Zachariáš a Alžběta a až nás Bůh navštíví, tak 
se to může dotknout i jich. 

LUK.1.3-3B/10

Jan Křtitel, James Tissot (1836-1902)



4) PROROCTVÍ

Lukáš 1:67 A jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky 

promluvil: 68 „Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid 

69 a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, 70 jak mluvil 

skrze ústa svých svatých proroků od pradávna, 71 zachránil nás od našich 

nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, 72 aby prokázal milosrdenství našim 

otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, 73 na přísahu, kterou se 
zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, 74 abychom vysvobozeni z rukou 

našich nepřátel mu beze strachu sloužili 75 ve svatosti a spravedlnosti před ním 

po všechny své dny.

LUK.1.3-4A/10



4) PROROCTVÍ

76 A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem 

připravit jeho cesty, 

77 aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů, 

78 pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví Úsvit z výsosti,

79 aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše nohy na cestu 

pokoje.“

80 Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy 

otevřeně vystoupil před Izrael.

LUK.1.3-4B/10



5) CO JE PROROCTVÍ?

Obecně si lidé myslí, že proroctví je věštění 

budoucnosti. Je to spíše, že prorok má vhled 

do věcí, které ostatní nevidí. V hebrejštině je 

pro proroka slovo nabij (prorokyně nebija), 

dalším výrazem je slovo raa – vidoucí. V 

řečtině to slovo profétés (prorokyně profétis), 
falešný prorok pseudoprofétés

Prorokem byl nazývám např. Abraham 

(Gen.20), Mojžíš (Dt.34), Áron (Ex.7), Samuel 
(1.Sam.3) ženy např. Mirjam (Ex.15), Debóra

(Sd.4), Chulda (2Kr.22), Nóadja (Neh.5), Anna 

(Luk.2), 4 dcery Filipa (Sk.21)

Takže z toho je patrné, že součástí církve má 

být prorok a proroctví (muž či žena).

LUK.1.3-5A/10

Píseň radosti (prorokyně Miriam je v popředí), 

James Tissot (1836-1902)



5) CO JE PROROCTVÍ?

Efezským 2:20 byli jste vybudováni na základě apoštolů a 

proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,

21 v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve 

svatou svatyni v Pánu;

22 v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v 

Duchu.

Základem církve je Kristus – ale hned po něm jsou 

jmenováni apoštolové a proroci.

Zachariáš se musel nejprve zbavit nevěry (nedůvěry Bohu), 

aby Bůh mohl skrze něm mluvit proroctví.

LUK.1.3-5B/10

(prorokyně) Debora pod palmou, James 

Tissot (1836-1902)



6) OSOBNÍ ZKUŠENOST

Když jsme jeli z dovolené v Itálii v roce 

2014(projížděli jsme vesnicí Tortoreto), tak jsem 

Bůh mi řekl – tady bude zemětřesení!

- Neřekl mi kdy

- Neřekl mi, proč o tom mluví
- Vůbec jsem tomu nerozuměl

- Dumal jsem o tom, zda mám někoho varovat

O 2 roky později 24.8.2016 bylo silné zemětřesení 
(6,2)v těchto místech, které si vyžádalo 299 obětí 

(Amatrice –z 2600 obyvatel jich zemřelo 234, tedy 

skoro 10%).

LUK.1.3-6/10

Mapa rozsahu zemětřesení (zdroj US 

Geological Survey)



7) USILUJME O DARY

1 Tesalonickým 5:20 Proroctvími nepohrdejte.

21 Všechno však zkoušejte; co je dobré, to 

pevně držte,

1 Korintským 14:1 Usilujte o lásku a dychtěte po 

duchovních projevech, nejvíce však, abyste 
prorokovali. 2 Neboť kdo mluví jazykem, nemluví 

k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, 

duchem mluví tajemství.

3 Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, 
povzbuzení a útěše.

LUK.1.3-7/10

Lživí proroci mohou být jako vlci, kteří se 

tváří jako beránci (vlk – ilustrační foto, 

zdroj unsplash



8) PŘICHÁZÍ MESIÁŠ

68 „Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil 

a vykoupil svůj lid 69 a vzbudil nám roh záchrany 

v domě Davida, svého služebníka, 70 jak mluvil 

skrze ústa svých svatých proroků od pradávna,

- Mluví v minulém čase, ale Ježíš se ještě ani 
nenarodil, Zachariáš to vidí ve víře, co se 

teprve stane

- Mluví o Mesiáši – říká jasně – teď přišla doba, 

kdy se nám narodil Záchrance, Mesiáš, teď se 
naplňuje, co mnozí prorokovali

- Mluví o potomku krále Davida

LUK.1.3-8A/10

Socha Krista Rio de Janeiro - zdroj 

unsplash



8) PŘICHÁZÍ MESIÁŠ

- Potomek Adama rozdrtí Satanovi hlavu (Gen.3:15)

- Potomek Abrahama bude požehnáním pro všechny národy 

(Gen.12:3)

- Potomek Judy, který bude vládnout věčně Gen.49:8-12)

- Je dobrým pastýřem (Žalm 23 a Jan.10)

- Je Boží moudrostí (Př.8)
- Narodí se z panny (Iz.7)

- Bude potomek Davida, mocný Bůh (Iz.9)

- Bude trpět za nás, ponese naše hříchy (Iz.53)

- Uvede nás do nové smlouvy (Jer.31)
- Narodí se v Betlémě (Micheáš 5)

- Bude jezdit na oslátku, tedy bude chudý (Zach.9)

LUK.1.3-8B/10

Socha Krista Rio de Janeiro - zdroj 

unsplash



9)VYSVOBOZENÍ 

71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou 

všech, kteří nás nenávidí, 72 aby prokázal 

milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na 

svou svatou smlouvu, 73 na přísahu, kterou se 

zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, 

74 abychom vysvobozeni z rukou našich 
nepřátel mu beze strachu sloužili 75 ve svatosti 

a spravedlnosti před ním po všechny své dny.

Mluví se o Mesiáši, který zachrání svůj lid od 
nepřátel. Ježíš ale Židy nevysvobodil od Římanů.

Představovali si Mesiáše jinak právě kvůli slovům 

proroků

LUK.1.3-9A/10

Porozumět prorockým slovům v Bibli není 

jednoduché – ilustrační foto Bible, zdroj 

unsplash



9) VYSVOBOZENÍ 

Izajáš 61:1 Duch Panovníka Hospodina je na 

mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal 

mne přinášet radostnou novinu pokorným, 

ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit 

zajatcům propuštění a vězňům otevření 

žaláře;
2 vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den 

pomsty našeho Boha; potěšit všechny 

truchlící;

Mezi 1.částí verše 2 a druhou částí je více jak 

2.000 let

Představovali si Mesiáše jinak právě kvůli 
slovům proroků

LUK.1.3-9B/10

Porozumět prorockým slovům v Bibli není 

jednoduché – ilustrační foto Bible, zdroj 

unsplash



10) JAN KŘTITEL

76 A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť 

půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, 77 aby dal jeho 

lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů, 78 pro 

milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví Úsvit z 

výsosti, 79 aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu 

smrti, a uvedl naše nohy na cestu pokoje.“

Zachariáš prorokuje, že služba Jana bude příprava pro 

příchod Krista, že bude hodně kázat o nutnosti změnit své 

smýšlení (činit pokání).

LUK.1.3-10A/10

Hlas volající na poušti – James Tissot

(1836-1902)



10) JAN KŘTITEL

Aby Ježíš mohl kázat o milosti, musel nejprve přijít Jan, aby 

kázat o hříchu, aby ukazoval, jak daleko jsme od Boha.

Díky službě Jana mohli mnozí porozumět i službě Krista, 

připravil jejich srdce na setkání s Bohem.

Můžeme mluvit o Boží lásce, ale musíme také mluvit o hříchu. 

Pokud neporozumíme, že jsme hříšníci, pak nerozumíme, co 

znamená milost odpuštění hříchů.

LUK.1.3-10B/10

Hlas volající na poušti – James Tissot

(1836-1902)



10) JAN KŘTITEL

80 Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých 

místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael.

Který chlapec dnes chce být sám na pustých místech?
Domnívám se, že Jan potřeboval porozumět, co je jeho úkol. 

A v tom mu pomohla věta, kterou vyslovil jeho otec - 76 …. 

půjdeš před Pánem připravit jeho cesty.

Izajáš 40:3 Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, 

napřimte v pustině silnici pro našeho Boha! 4 Každé údolí 

bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo; 

pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. 5 A zjeví se 

Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo (všichni lidé); 

protože Hospodinova ústa promluvila.

LUK.1.3-10C/10

Hlas volající na poušti – James 

Tissot (1836-1902)


