LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
1.ČÁST LUK.1:1-25

LUK.1.1-1A/11

1) BŮH OPĚT ZAČAL MLUVIT
Lukáš 1:1 Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi
naplnily, 2 jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova,
3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši,
vznešený Theofile, 4 abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen.
5 Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl
ženu z dcer Áronových a její jméno bylo Alžběta. 6 Oba byli spravedliví před Bohem a žili
bezúhonně podle všech Pánových příkazů a ustanovení. 7 Neměli však dítě, neboť
Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. 8 Stalo se pak, když v pořadí
svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu 9 podle zvyku kněžského úřadu, připadlo
na něj losem, aby vešel do Pánovy svatyně a obětoval kadidlo. 10 A v hodinu obětování
kadidla se celé shromáždění lidu modlilo venku. 11 Tu se mu ukázal Pánův anděl, stojící
po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. 12 Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a
padl na něj strach.

LUK.1.1-1B/11

1) BŮH OPĚT ZAČAL MLUVIT
13 Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, a tvá žena
Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 14 A budeš mít radost a veselí a mnozí se
budou radovat z jeho narození. 15 Neboť bude veliký před Pánem, vína a opojného
nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým.
16 A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. 17 A sám půjde před ním v duchu
a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a
přichystal Pánu připravený lid.“ 18 I řekl Zachariáš andělovi: „Podle čeho to poznám?
Vždyť jsem stařec a má žena je již pokročilého věku.“ 19 Anděl mu odpověděl a řekl: „Já
jsem Gabriel, který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil
ti tuto radostnou zprávu. 20 A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy
se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní.“
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1) BŮH OPĚT ZAČAL MLUVIT
21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá ve svatyni.
22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, i poznali, že spatřil ve svatyni vidění. Dorozumíval se
s nimi posunky a zůstával němý.
23 I stalo se, že jakmile se naplnily dny jeho služby, odešel do svého domu.
24 Po těch dnech jeho žena Alžběta otěhotněla, a skrývala se po pět měsíců a říkala:
25 „Tak mi učinil Pán ve dnech, v nichž na mne pohlédl, aby odňal mé pohanění mezi
lidmi.“

LUK.1.1-2A/11

2) EVANGELISTA LUKÁŠ
Tato postava křesťanských dějin je zajímavá

-

Byl velmi vzdělaný, v jeho evangeliu jsou slova,
která nejsou nikde jinde používaná
Byl lékařem
Byl vynikajícím historikem (vše pečlivě vícekrát
zvážil, píše chronologicky), je nám zdrojem
historických dat
Zaznamenal také knihu Skutky apoštolské
Podle některých také napsal list Židům

El Greco Evangelista Lukáš (cca 1608)
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2) EVANGELISTA LUKÁŠ
Ale přesto, že byl tak vzdělaný člověk a mohl mít
skvělou kariéru, tak byl „jenom“ pomocníkem
apoštola Pavla.
Koloským 4:14 Pozdravuje vás milovaný lékař
Lukáš a Démas.
2 Timoteovi 4:10 Démas mě totiž opustil, protože
více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky,
Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
11 Jediný Lukáš je se mnou. ….

El Greco Evangelista Lukáš (cca 1608)
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2) EVANGELISTA LUKÁŠ
O svém evangeliu píše souhrnně na začátku jiné
knihy:
Skutky apoštolské 1:1 První zprávu, ó Theofile,
jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit,
2 až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze
Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si
vyvolil.
O tom si budeme povídat – co Ježíš vyučoval a
co dělal.

El Greco Evangelista Lukáš (cca 1608)
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3) MALACHIÁŠ
Víc jak 400 let Bůh nemluvil (14 generací), poslední, co promluvil, než přišel Jan Křtitel a
Ježíš, byl Malachiáš. Svou knihu dokončil r. 443 př.n.l.
Jen 55 veršů, které jsou hodně silné, říká:
-

Zamiloval jsem si vás (verš 1:1)
Ale vy mě nectíte, tak jak syn ctí otce (verš 1:6)
Přinášíte mi poskvrněné oběti (kradené, chromé, nemocné) – verše 1:7-14
Kněží se zpronevěřili, odvrátili jste se od mých cest, pácháte zlo – kapitola 2
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3) MALACHIÁŠ
Víc jak 400 let Bůh nemluvil (14 generací), poslední, co promluvil, než přišel Jan Křtitel a
Ježíš, byl Malachiáš. Svou knihu dokončil r. 443 př.n.l.
Malachiáš 3:1 Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého
hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví
Hospodin zástupů.
2 Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň
a pradlákův louh.
3 Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Léviho, přečistí je jako zlato a stříbro a
budou Hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběti
4 a Hospodinu bude přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako za dnů dávných,
jako v letech pradávných.
5 Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a
těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí
příchozímu a nebojí se mě, praví Hospodin zástupů.
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3) MALACHIÁŠ
Víc jak 400 let Bůh nemluvil (14 generací), poslední, co promluvil, než přišel Jan Křtitel a
Ježíš, byl Malachiáš. Svou knihu dokončil r. 443 př.n.l.
-

Okrádáte mne
Nesloužíte mi Malachiáš 3:18 Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a
ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží.
Pamatujte na Mojžíšův zákon

Malachiáš 3:23 Hle, pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den, velký a
hrozný. 24 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl
zemi klatbou.
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4) OČEKÁVÁNÍ
Lidé očekávali:

-

že přijde Mesiáš, sám panovník přijde do svého chrámu
Že přijde den Hospodinův, kdy Bůh nastolí své království
Že přijde Boží soud s lidmi, kteří nežijí podle Božího slova
Že přijde muž prorok v moci Eliášově, který připraví cestu pro Mesiáše

Jenže čekání bylo dlouhé, proběhlo 14 generací lidí a to očekávání se vytrácelo.
Bůh jim něco řekl, ale skutečnost se zdála být jiná.
Zdálo se, že to, co Bůh říkal, nebyla pravda.
Muselo to být tak dlouho?

LUK.1.1-5A/11

5) CO PROŽÍVALI
Žili pod nadvládou jiných národů:

-

Od roku 538 př.n.l. se mohli vracet z Babylónu zpět
do Izraele, budovali chrám, který byl dokončen r.
516 př.n.l., ale stále žili pod nadvádou Peršanů
Roku 332 př.n.l. Alexander Makedonský Peršany
porazil a Židé byly pod vládou Řeků
Od té doby je ovlivňovalo řecké myšlení
(helenistická filosofie), vznikly 2 proudy – farizeové a
saduceové
Seleukovský král Antiochos IV. Epifanés zakázal
židovské obřady, vrchol byl, že umístil do chrámu
sochu Dia a na oltáři chtěl obětovat vepře. Tím
vzniklo tzv. Makabejské povstání
Antiochos IV. Epifanés (215-164 př.n.l.)
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5) CO PROŽÍVALI
Žili pod nadvládou jiných národů:

-

Od roku 165 př.n.l. byli Židé samostatní, ale roku 63
př.n.l. je dobyli Římané (Pompeius Magnus)

Mohli si říkat – Bože, kde jsi, kde jsou tvá zaslíbení?
V chrámu byly pěkné bohoslužby, pěkné chvály. Měli
pěkné vztahy, ale Bůh vždy hledá někoho, ke komu by
mohl mluvit, kdo touží po něčem víc.
Žalmy 91:15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení
s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
Gnaeus Pompeius Magnus (106-48 př.n.l.)
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6) ZASLÍBENÍ SE NAPLŇUJÍ
5 Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz,
jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl ženu z
dcer Áronových a její jméno bylo Alžběta. 6 Oba
byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně
podle všech Pánových příkazů a ustanovení.
Protože Bůh našel někoho, kdo byl schopen slyšet
Boží hlas, vidíme Boží jednání.
Bůh vždy hledá někoho, skrze koho může naplnit
své záměry – Zachariáš a Alžběta!
I nyní má Bůh své záměry a chce je naplňovat,
žijeme spravedlivě a bezúhonně před Bohem?
Herodes Veliký (37 př.n.l. -4 n.l.)
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7) NEMĚLI DÍTĚ
7 Neměli však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba
již byli pokročilého věku.
Mnoho biblických postav mělo stejný problém – nemohli
mít děti.
- Abraham
- Izák (20 let se modlil)
- Chana (matka Samuela)
Byli to vzácní lidé, kteří milovali Boha – proč se jim to
dělo? Proč je nevyslyšel?
Bůh je potřeboval pro své záměry a tak jim to nedal
hned, aby ho hledali a volali k němu (potřeboval jejich
modlitby). Kdyby Jan Křtitel neměl duchovní rodiče,
nikdy by se nestal prorokem.
Maminka s dítětem, ilustrační foto (zdroj
Unsplash)
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8) ANDĚL
8 Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před
Bohem kněžskou službu 9 podle zvyku kněžského úřadu,
připadlo na něj losem, aby vešel do Pánovy svatyně a
obětoval kadidlo. 10 A v hodinu obětování kadidla se
celé shromáždění lidu modlilo venku. 11 Tu se mu ukázal
Pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře pro obětování
kadidla. 12 Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na
něj strach.
Šel normálně do práce, byl Levita, takže jeho práce byla
konat službu Bohu. Kněží byli po skupinách, dělali různé
práce v chrámu. Mezi sebou losovali, kdo vejde do
svatyně obětovat kadidlo na kadidlový oltář.
Bylo to 2x ročně od soboty do soboty.
Socha anděla, ilustrační foto (zdroj Unsplash)
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8) ANDĚL
Exodus 30:1 Uděláš oltář, místo pro pálení kadidla; uděláš
ho z akáciového dřeva, 2 loket dlouhý a loket široký -bude čtvercový, dva lokte vysoký; jeho rohy budou z
jednoho kusu s ním. 3 Potáhneš ho čistým zlatem -- jeho
vrch, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy -- a uděláš mu
kolem dokola zlatou obrubu. ….. 6 Dáš ho před oponu,
která je před truhlou svědectví, před slitovnici, která je
nad svědectvím, kde se budu s tebou setkávat.
7 Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude ho pálit
ráno co ráno, když bude čistit lampy 8 a bude ho pálit
navečer, když bude Áron zapalovat lampy; to bude
ustavičná oběť kadidla před Hospodinem pro všechny
vaše generace.
Uprostřed obyčejné práce se Bůh chce s tebou setkat!
Kadidlový oltář, 3D model
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9) NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ
Po velmi dlouhé době se zase něco děje – Bůh dává
zjevení. Po cca 446 letech Bůh začíná mluvit. Zachariáš je
z toho rozrušený, má strach.
13 Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá
prosba byla vyslyšena, a tvá žena Alžběta ti porodí syna
a dáš mu jméno Jan. 14 A budeš mít radost a veselí a
mnozí se budou radovat z jeho narození. 15 Neboť bude
veliký před Pánem, vína a opojného nápoje se nenapije
a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým.
16 A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu.
17 A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby
obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení
spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid.“
Kadidlový oltář, 3D model
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9) NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ
Co mu tím říká:
-

Vyslyšel jsem tvé prosby
Budeš mít syna
Budeš mít velkou radost

Už toto samo jim stačilo, na to dlouho čekali
-

Dáš mu jméno Jan (Hospodinova přízeň)
Bude mocným Božím služebníkem
Obrátí mnohé k Bohu
17 A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově,
aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k
smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený
lid.“
Kadidlový oltář, 3D model
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9) NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ
Co mu tím říká:
-

Váš syn bude posel od Boha, který předchází tomu, že
hned potom přijde Mesiáš
Jeho služba bude jako služba Eliáše
Jejich syn je naplněním starozákonních zaslíbení

Jako kněz určitě znal knihu Malachiáš a jistě hned věděl,
o čem anděl mluví.

Kadidlový oltář, 3D model
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10) ZACHARIÁŠOVA REAKCE
Možná bychom si řekli, vidí mocného anděla
(Gabriel –viz. Dan.8:16, 9:21), je tam mocná Boží
přítomnost, tak bude nadšený, bude jásat – mého
syna si Bůh vyvolil k tomuto úkolu.
Namísto toho on neuvěřil jeho slovům.
Ptá se: I řekl Zachariáš andělovi: „Podle čeho to
poznám? Vždyť jsem stařec a má žena je již
pokročilého věku.“
Zachariáš má problém – tak dlouho čekal na Boha,
že už moc nevěří. Má pochybnosti.
Možná je zklamaný, že Bůh se jich nezastal.
Zklamání, ilustrační foto (zdroj Unsplash)

11) ONĚMĚL
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19 Anděl mu odpověděl a řekl: „Já jsem Gabriel,
který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k
tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu.
20 A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až
do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým
slovům, která se ve svůj čas naplní.“
21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho
prodlévá ve svatyni. 22 Když vyšel, nemohl k nim
promluvit, i poznali, že spatřil ve svatyni vidění.
Dorozumíval se s nimi posunky a zůstával němý.
23 I stalo se, že jakmile se naplnily dny jeho služby,
odešel do svého domu. 24 Po těch dnech jeho
žena Alžběta otěhotněla, a skrývala se po pět
měsíců a říkala: 25 „Tak mi učinil Pán ve dnech, v
nichž na mne pohlédl, aby odňal mé pohanění mezi
lidmi.“
Muž, který chce něco říct, ale nemůže, ilustrační
foto (zdroj Unsplash)

11) ONĚMĚL

LUK.1.1-11B/11

Zklamání, pochybnosti a nevíra v nás může způsobit,
že nejsme schopni mluvit o duchovních věcech –
zamyká to naše ústa.
Není zde řečeno, že by Bůh Zachariáše zavrhl, ale že
jeho nevíra ho na více jak 9 měsíců vyřadila ze
služby, nemohl vykonávat svůj kněžský úřad.
Jméno Zachariáš = Hospodin pamatuje
Filipským 2:14 Všechno dělejte bez reptání a
pochybování, 15 abyste byli bezúhonní a bezelstní,
Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení
pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla
ve světě.
Muž, který chce něco říct, ale nemůže, ilustrační
foto (zdroj Unsplash)

