
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
4.ČÁST LUK.2:1-19



1) NAROZENÍ JEŽÍŠE

Lukáš 2:1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo 

nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém 
obydleném světě proveden soupis obyvatelstva.  

2 Tento soupis se konal před tím soupisem, který 

byl proveden, když v Sýrii vládl Quirinius. 3 I šli 

všichni dát se zapsat, každý do svého města. 

4 Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, 

do Judska, do města Davidova, které se nazývá 

Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova, 

5 aby se dal zapsat s Marií, svou snoubenkou, 

která byla těhotná. 6 Stalo se, když tam byli, že 
se naplnily dny, aby porodila. 7 I porodila svého 

syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek 

a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v 

útulku pro pocestné.

LUK.2.1-1A/13

Vánoce - narození syna – ilustrační 

foto, zdroj unsplash



1) NAROZENÍ JEŽÍŠE

Narodil se Ježíš o Vánocích?

Nejprve se podívejme od ostatních evangelií:

Matouš 2:1 Když se Ježíš narodil v judském 

Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od 

východu přišli do Jeruzaléma

Marek a Jan o narození Krista nemluví

LUK.2.1-1B/13

Vánoce - narození syna – ilustrační 

foto, zdroj unsplash



1) NAROZENÍ JEŽÍŠE

1) Výpočet dle kněžské služby

Luk1:5 Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, 

jménem Zachariáš, z oddílu Abiova;

1 Paralipomenon 24:10 sedmý na Hakóse, osmý na 

Abijáše,

Z toho plyne, že začínali službu v chrámu 8.týden v roce, 

což byl začátek dubna+8 týdnů tedy cca1.červen, 

Alžběta otěhotněla po skončení jeho služby (cca 

polovina června) + 6 měsíců (Alžběta byla 6 měsíců 

těhotná, když Marie otěhotněla

Ježíš byl tedy počat z Ducha Svatého v prosinci

Tedy narození v měsíci září nebo v říjnu

LUK.2.1-1C/13

Vánoce - ilustrační foto, zdroj 

unsplash



1) NAROZENÍ JEŽÍŠE

2) Výpočet dle Ježíšovy služby

Byl ukřižován po 3,5 roční veřejné službě – na 

začátku dubna ve věku 33,5 roku.

Po odečtení dostaneme také podzim, nikoliv 

zimu

LUK.2.1-1D/13

Vánoce - ilustrační foto, zdroj 

unsplash



1) NAROZENÍ JEŽÍŠE

3) Pastýři

Někteří uvádějí, že dle Talmudu byla stáda na 

zimu ve stájích od poloviny listopadu.

Toto není průkazné, nenašel jsem v Talmudu 

žádný tento příkaz, naopak Mišna Šekalim 7:4 

říká, že stáda měla zůstávat venku i v zimě.

Takže podle tohoto to nelze přesně určit.

LUK.2.1-1D/13

Vánoce - ilustrační foto, zdroj 

unsplash



2) JOM KIPUR
Židovský měsíc Tišri začíná cca v září, končí cca v 

říjnu. Na začátku tohoto měsíce je 10.dní pokání, 

který vrcholí půstem a dnem trýznění duše, dnem 

očisty od hříchu a dnem pokání. Je to největší 

židovský svátek – Den smíření, na tento den hodně 

lidí cestuje do Jeruzaléma (proto nebylo 

ubytování).

Právě tento den velekněz (jen jednou za rok) konal 

ve svatyni svatých zvláštní úkon smíření. 

V Den smíření postavili před dveře svatostánku dva 

kozly. Potom určili „los jeden Hospodinu, a los druhý 

Azazel“ (3 M 16,8). Kozel, na kterého padl los pro 

Hospodina, měl být poražen jako oběť za hřích lidí a 

kněz měl jeho krev zanést za oponu a pokropit jí slitovnici 

a před slitovnicí. 

LUK.2.1-2/13

Jom kipur, Maurycy Gottlieb 1878



3) SČÍTÁNÍ LIDU

Lukáš 2:1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od 

císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě 

proveden soupis obyvatelstva.  2 Tento soupis se konal 

před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl 

Quirinius.

Z archeologických nálezů se dovídáme, že správci Sýrie 

byli:

8-6 př. n. l. – Sentiem Saturnin

6-4 př. n.l. – Quinctilim Varus

Lukáš uvádí, že to bylo ještě za krále Heroda Velikého 

(zemřel 4 př.n.l.) Josephus Flavius uvádí jako správce Sýrie 

Saturnina a Volumnia (Žid.star.XVI 9.1)

Nicméně byl nalezen náhrobní kámen, kde je napsáno 

„Na rozkaz syrského legáta P. Sulpicia Quirinia jsem 
bojoval proti Iturejcům v Libanonu. 

LUK.2.1-3A/13

Římský legát Publius Sulpicius

Quirinius, umírá cca r.21 n.l.



3) SČÍTÁNÍ LIDU

Apografé – soupis a zjištění osob podle stavu, záznam do 

úředních seznamů

Apotimésis – odhad majetku

Egyptský papyrus (P.Lond III,904) Poněvadž se uskuteční 

majetkový odhad, je nutno nařídit všem, …., aby se vrátili 

ke svému domácímu krbu. (To přesně uvádí Lukáš)

Regionální census v Egyptě byl vyhlášen v letech 10/9 

př.n.l. a 5/6 n.l., daně platili muži 14-65 a ženy 12-65. 

V Sýrii také probíhal census - Např. Na náhrobku Aemilia

Palatina je nápis“ Na příkaz Quirinia jsem provedl census
v Apameji, městském státě …..

LUK.2.1-3B/13

Římský legát Publius Sulpicius

Quirinius, umírá cca r.21 n.l.



4) TĚHOTENSTVÍ MARIE

Marie a Josef se připravovali na narození miminka

- Josef byl tesař, takže určitě připravil postýlku pro 

mrňouse

- Nejspíše upravili i dům v Nazaretu, kde bydleli

- Vždy u prvního dítěte je velké očekávání, všichni se 

velmi těší

- Jak se ale máme připravit na narození Božího syna? 

Neměli žádné instrukce (anděl už se neukázal)

- I my jsme se připravovali na příchod našeho 

nejstaršího dítěte

A do tohoto přichází nařízení, všichni se musí zapsat do 

svého rodného města !!! 

Možná si říkali – Bože proč, co nám to děláš?

LUK.2.1-4/13

Těhotná dívka, ilustrační foto (zdroj Unsplash)



5) CESTA DO BETLÉMA

Všechny jejich přípravy na miminko najednou nebyly potřeba 

a něco jiného zase bylo velmi potřeba – jídlo na cestu, možná 

mezek, sbalit jen nejnutnější věci.

Neměli zajištěné ubytování (my se ho můžeme zajistit během 

několika minut)

Museli překonat 160 km pěšky, museli vystoupat 1649 

výškových metrů a sestoupat 1224 výškových metrů.

Je to minimálně 30 hodin chůze. 

Možná se po cestě modlili, Bože dej, ať seženeme nějaké 

dobré ubytování.

LUK.2.1-5/13

Cesta Nazaret - Betlém (zdroj Google maps)



6) JESLE

6 Stalo se, když tam byli, že se naplnily dny, aby 

porodila. 7 I porodila svého syna, toho 

prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila 

do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro 

pocestné.

V chladném počasí museli překonat dlouhou a 

namáhavou cestu a na konci Marii čekal porod 

dítěte ve velmi těžkých podmínkách.

Porodila dítě a dala ho do jeslí, ale co to jsou 

jesle?

LUK.2.1-6A/13

Mateřská škola, ilustrační foto, zdroj Wikipedie



6) JESLE

6 Stalo se, když tam byli, že se naplnily 

dny, aby porodila. 7 I porodila svého syna, 

toho prvorozeného, zavinula ho do plenek 

a položila do jeslí, protože pro ně nebylo 

místo v útulku pro pocestné.

V chladném počasí museli překonat 

dlouhou a namáhavou cestu a na konci 

Marii čekal porod dítěte ve velmi těžkých 

podmínkách.

Jesle jsou krmelec pro zvířata, tohoto tvaru 
(2 prkna ve tvaru X – tam se dává seno pro 

zvířata). Ty, co uvádí Lukáš, byly pro 

domácí zvířata.

LUK.2.1-6B/13



7) NEBYLO MÍSTO

…protože pro ně nebylo místo v 

útulku pro pocestné.

Narodil se Spasitel, králů Král a 

nebylo pro něj místo.

John Nelson Darby (1800-1882) o tom 

řekl „Ježíš se narodil v chlévě, skončil 

na kříži a mezitím neměl, kde by 

hlavu složil.“

Jan 1:11 Přišel do svého vlastního, a 
jeho vlastní ho nepřijali.

Máme pro Ježíše místo?

LUK.2.1-7/13



8) PASTÝŘI

8 V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v 

noci drželi hlídky nad svým stádem.

9 A hle, postavil se k nim Pánův anděl a Pánova 

sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach.

10 Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám 

dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro 

všechen lid,

11 že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus 

Pán, v městě Davidově.

12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko 

zavinuté do plenek a ležící v jeslích.“

13 A náhle se s andělem objevilo množství 
nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího:

14 „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi 

lidmi Božího zalíbení.“

LUK.2.1-8A/13

Pastýř a stádo ovcí, ilustrační foto (zdroj 

Unsplash)



8) PASTÝŘI

15 A stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do 

nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat: „Pojďme tedy 

až do Betléma a podívejme se na to, co se tam 

stalo, co nám Pán oznámil.“

16 Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, 

které leželo v jeslích.

17 Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom 

dítěti řečeno.

18 A všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim 

pastýři řekli.

19 Marie však toto všechno uchovávala ve svém 

srdci a rozvažovala o tom.
20 Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce 

Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo 

řečeno.

LUK.2.1-8B/13

Pastýř a stádo ovcí, ilustrační 

foto (zdroj Unsplash)



8) PASTÝŘI

Musíme si uvědomit, že Josef a Marie vůbec 

nemuseli chápat, proč se museli trmácet do 

Betléma.

Najednou se tam objevují pastýři, kteří mluví o tom, 

že viděli celý zástup andělů a ti jim řekli: 11 že se 

vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v 

městě Davidově. Museli do Betléma, protože to byl 

Boží plán !!!

Micheáš 5:1 A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší 

mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude 
vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je 

odedávna, ode dnů věčných.

2 Proto je vydá až do času, kdy rodička porodí. 

LUK.2.1-8C/13

Pastýř a stádo ovcí, ilustrační foto (zdroj 

Unsplash)



9) BOŽÍ PLÁN

Boží plán pro náš život nás vždy převyšuje, někdy 

nemusíme vidět, proč se nám děje to a to.

Josef a Marie postupně poznávali, jaké jsou jeho 

plány.

Tady šlo o něco víc než o jejich pohodlí, než o jejich 

rodinu – Bůh si je používal pro to, aby naplnili to, co 

už dlouho předpovídal.

Co jsme ochotni udělat pro to, aby se naplnily Boží 

plány? Něco nás to bude stát !!

LUK.2.1-9/13

Pastýři uctívají Krista, Angolo Bronzino

(1503-1572)



10) POZNÁVACÍ ZNAMENÍ

Jak pastýři poznali, kam mají jít?

LUK.2.1-10A/13

Pastýři uctívají Krista, Gerard van 

Honthorst 1622



10) POZNÁVACÍ ZNAMENÍ

Jak pastýři poznali, kam mají jít?

- Byly to právě jesle (krmelec), podle 

kterého jasně věděli, kde ho mají 

hledat.

- Právě toto jim pomohlo najít Krista !

- Do krmelce se většinou novorozenci 

nedávají, stačilo jim jen se zeptat, 

jestli někdo neporodil v chlévě a už 

věděli cestu.

- To co se nám zdá těžké, může 

pomoct druhým, aby našli cestu ke 
Kristu

LUK.2.1-10B/13

Pastýři uctívají Krista, Gerard van 

Honthorst 1622



11) KE KOMU MLUVÍ?

Tu úžasnou zprávu o narození Ježíše věděli 

jako první pastýři

- Proč to Bůh nezjevil farizeům, kteří 

studovali Bibli?

- Proč nemluvil ke králi Herodovi, vždyť 

opravoval chrám v Jeruzalémě?

- Proč si vybral právě je?

Odpovědí je tento verš: Židům 11:6 Bez víry 

však není možné se mu zalíbit, protože ten, 

kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a 
že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

LUK.2.1-11A/13

Pastýři a andělé, James Tissot 1836-1902



11) KE KOMU MLUVÍ?

Mluví k nim v jejich obyčejné práci, když hlídali 

stáda.

- Místo služby, tam, kde pracujeme pro Boha, je 

také místo, kde Bůh nám dává svá zjevení, kde 

k nám mluví (třeba uprostřed obyčejné 

jednoduché činnosti)

- Viděli zástupy andělů, jak chválí Boha, 

podobně jako to viděl Jan

- Zjevení Janovo 7:11 A všichni andělé stáli 

kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých 

bytostí, a padli před trůnem na tvář a poklonili 
se Bohu 12 se slovy: „Amen! Dobrořečení a 

sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla 

náleží našemu Bohu na věky věků. Amen.“

LUK.2.1-11B/13

Pastýři a andělé, James Tissot 1836-1902



12) HISTORIE

Lukáš 2:1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo 

nařízení od císaře Augusta

Vládcové si myslí, že všechno mají pod svou 

kontrolou, ale ve skutečnosti Bůh má vše pod svou 

kontrolou – použil si nařízení tohoto císaře, aby se 

naplnily jeho plány, dopředu věděl, jak to bude.

Bůh totiž stojí nad historií a nad všemi vládci.

LUK.2.1-12/13

Augustus (Gaius Octavianus) 63 př.n.l -

14 n.l. (zdroj Wikipedie)



13) RADOST

20 Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce 

Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to 

bylo řečeno.

Když se setkáme s Kristem, tak je to radost. Pastýři 

oslavovali Boha, protože se s ním setkali.

Mnoho lidí nechápe – proč bych měl Boha 

chválit? 

Když se s ním setkáte, pak naprosto přirozeně 

máte touhu jej chválit.

Aby mohli prožít radost, museli nejprve vykročit 
směrem k němu (museli ho hledat).

LUK.2.1-13/13

Radost, ilustrační foto (zdroj 

Unsplash)


