
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
6.ČÁST LUK.3:1-14



1) V 15.ROCE VLÁDY

Lukáš 3:1 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když 

v Judsku vládl Pontius Pilát a v Galileji byl tetrarchou
Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území Itureje

a Trachonitidy a Lyzanias byl tetrarchou v Abiléně,

2 za velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k 

Janovi, synovi Zachariáše, v pustině.

Nemusíme věřit nějaké báchorce, Ježíš je 

prokazatelně historická osoba, doba Krista je velmi 

dobře popsána.

Tito uvedení lidé měli moc, ale Jan měl autoritu od
Boha.

LUK.3.1-1A/11

Portrét císaře Tiberia, muzeum 

Kodaň



1) V 15.ROCE VLÁDY

Augustus umírá v roce 14 n.l., po něm se ujímá vlády 

Tiberius, ale pokud vezmeme 14+15, tak máme rok 29 
n.l. a to nevychází.

Historik Suetonius a voják Paterculus ale potvrzují, že 

od r. 12 má Tiberius spoluvládu.

Domnívám se, že Jan Křtitel začal svoji službu na jaře 

26 n.l. a Ježíš na podzim stejného roku.

Zajímavé také je, že Annáš byl veleknězem 6-15 n.l. 
(tchán Kajfáše) a Kajfáš 18-36 n.l. a Lukáš uvádí oba, 

protože v podstatě oba vládli.

LUK.3.1-1B/11

Portrét císaře Tiberia, muzeum 

Kodaň



2) JAN KŘTITEL

2 … stalo se slovo Boží k Janovi, synovi Zachariáše, v pustině.

3 I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k 
odpuštění hříchů,

4 jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího 

v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!

5 Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude 

snížen; co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké;

6 a každé tělo uvidí Boží záchranu.‘

LUK.3.1-2A/11

Hlas volající na poušti – James Tissot

(1836-1902)



2) JAN KŘTITEL

Všimněte si : stalo se slovo Boží k Janovi, synovi Zachariáše, v 

pustině.

- Povolání podobné jako např. Jeremjáš 1:1 Slova 

Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží, kteří byli v Anatótu v 

zemi Benjamín, 2 ke kterému se stalo Hospodinovo slovo 

ve dnech judského krále Jóšijáše, …

- Bůh nás povolává svým slovem, nemůžeme druhým říkat, 

dělej to a to, Bůh sám si nás povolává, podobně jako 

rabíni si volili své učedníky

- Povolal ho na poušti – poušť pro něj bylo místo setkání s 
Bohem, nebyl to trest

LUK.3.1-2B/11

Hlas volající na poušti – James Tissot

(1836-1902)



3) POKÁNÍ

3 I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest 

pokání k odpuštění hříchů,

Mnozí si myslí – pokání, to je nějaký 

náboženský výraz, kterému nerozumíme. 

Proto musíme nejprve definovat, co je pokání.

V hebrejštině jsou to 2 slova:

a) nacham

b) šub

V řečtině je to slovo:
c) Metanoein

LUK.3.1-3A/11

Jan Křtitel v pustině, José Leonardo, 1635



3) POKÁNÍ
a) Nacham = zhluboka dýchat

To slovo má 4 významy:
- útěcha, odpočinek - Genesis 5:29 a dal mu jméno Noe se 

slovy: Ten nám dá odpočinutí od našeho díla a od 

námahy našich rukou, …

- Zármutek, být zarmoucený  - Genesis 6:6 a Hospodin 

litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.

- Změna mysli, litovat něčeho – Ex.13:17 …Bůh totiž řekl: Aby 

lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta.

- Lítost, soucit - Deuteronomium 32:36 Vždyť Hospodin 

zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost, 
když uvidí, že odešla jejich moc a nezůstal zadržovaný ani 

propuštěný.

LUK.3.1-3B/11

Jan Křtitel při kázání v pustině  – Anton 

Rafael Mengs, 1760



3) POKÁNÍ
a) Nacham (n-ch-m) = zhluboka dýchat

Souhrnně tedy můžeme říct, že se jedná o 
hluboké emoce, které nás vedou ke změně 

postoje.

Může se také z toho zdát, že Bůh činil pokání –

ale spíše je to projev Božího soucitu a péče o 

nás.

Trest za hřích je odpuštěn, pokud se hříšník 

skutečně odvrátí od svého hříchu a obrátí se k 
Bohu, jedná se o změnu orientace.

LUK.3.1-3C/11

Jan Křtitel při kázání v pustině  –

Mattia Preti 1665



3) POKÁNÍ
b) Šub (š-v-b) = otočit se, obrátit se, otočit se zpět

Má také několik významů:
- Vrátit se, návrat zpět

- Obrácení se k Bohu

- Odvrácení se od Boha

Jeremjáš 3:7 Řekl jsem si: Po tom všem, co učinila, se ke mně navrátí. Ale nenavrátila se. Její 

nevěrná judská sestra to viděla.

V tomto již nejde o emoce, ale o rozhodnutí, o přeorientování života ze sebe na Něho! 

Znamená to ochotu změnit se a být změněn. Jde o obrácení se od zaměření na sebe a 
nasměrování se na Boha, na druhé.

Žalmy 90:13 Obrať se (Šub), Hospodine! Jak dlouho ještě? Slituj (Nacham) se nad svými 

otroky!

LUK.3.1-3D/11



3) POKÁNÍ
c) Metanoein = změna smýšlení

Slova v SZ nám ukazují na změnu našeho 
konání, říká nám tím, pravé pokání je, že 

začneme jednat jinak, že něco změníme

Slovo z NZ nám ukazuje na to, že nestačí jen 

změnit naše konání, ale abychom mohli něco 

dělat jinak, musí se změnit i naše postoje, naše 

myšlení.

Opravdové pokání tedy zahrnuje i změnu 
smýšlení i změnu našeho konání.

LUK.3.1-3E/11

Změna myšlení jako změna směru, kam 

jedeme – ilustrační foto zdroj Unsplash



4) PŘÍKLAD
Aby lidé jeho doby porozuměli, co jim chtěl říct, tak 

použil jeden příklad z Bible

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; protože Hospodinova ústa promluvila.

Říká – musíte být připraveni na příchod Krista podobně 

jako se lidé chystají na příjezd císaře. Když měl nějaký 
panovník přijet, tak se např. upravovala silnice, aby to 

pro něj nebylo namáhavé. Klidně zavezli celé údolí, aby 

mohl jet po rovině. 

LUK.3.1-4A/11

Zvlněná silnice, zdroj 

Unsplash



4) PŘÍKLAD
My to velmi dobře známe – staví 

se dálnice (sklon max.6,5%), které 

prochází rovně krajinou.

Co tím myslel? 

Takto srovnejte svůj život, dejte ho 

co nejvíc do roviny, udělejte z 

něho dálnici, aby k vám mohl 

Ježíš přijít co nejblíže a co 

nejrychleji, aby mu nic nebránilo!

Pokud to neuděláte, nepoznáte 

Krista!

LUK.3.1-4B/11

Dálnice Toronto Kanada, zdroj Unsplash



5) JANOVO KÁZÁNÍ
3 I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest 

pokání k odpuštění hříchů, ……

18 Tak i mnoha jinými slovy napomínaje lid, 
hlásal dobrou zprávu.

Chodil tedy v okolo řeky Jordán a všechny se 

snažil mnoha různými slovy přimět k tomu, aby 

začali jinak přemýšlet a aby podle toho také 

jednali.

Mluvil také o tom, že je to důležité pro to, aby 

rozpoznali Krista.

Jsem přesvědčen, že jsme v podobné situaci 

jako Jan Křtitel – máme lidi přivádět k tomu, aby 

přemýšleli o svých postojích, o svém konání, 

aby i do jejich životů mohl vstoupit Kristus.

LUK.3.1-5/11

Kázání Jana Křtitele, biblická 

ilustrace, zdroj freebibleimages



6) KŘEST
3 I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest 

pokání k odpuštění hříchů,

Svým kázáním zaujal mnohé, scházeli se k 

němu celé zástupy lidí a přitom mluvil dost 

ostře. 

Lidé dělali to, co jim říkal, činili pokání, prosili 

Boha, aby jim odpustil a tak je vedl dál –

Říkal jim – nechte se pokřtít. Co to 

znamenalo? Bylo to takové potvrzení, že 
jsou jim hříchy odpuštěny, že byli očištěni.

LUK.3.1-6/11

Křty Jana Křtitele, biblická ilustrace, 

zdroj freebibleimages



7) PLEMENO ZMIJÍ

Začali se k němu hrnout lidé a Jan rozpoznal, že 

nemají správné postoje.

Lukáš 3:7 Zástupům, které vycházely, aby se od 

něho daly pokřtít, říkal: „Plemeno zmijí! Kdo vám 

ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem?

8 Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a 

nezačínejte si říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť 

vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z 

těchto kamenů. 9 A sekera už je přiložena ke kořeni 

stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, 

bude vyťat a hozen do ohně.“

LUK.3.1-7A/11

Neste ovoce pokání, biblická 

ilustrace, zdroj freebibleimages



7) PLEMENO ZMIJÍ

Začali se k němu hrnout lidé a Jan rozpoznal, že 

nemají správné postoje.

Rozeznal, že tam chybělo upřímné pokání – že si 

řekli, tak bezva, necháme se pokřtít, tím budeme v 

pořádku.

Jan jim tvrdě říká – co si to myslíte – takhle ne –

musíte činit pokání tak, aby to bylo poznat, aby byly 

vidět vaše změněné postoje, musíte jednat jinak, 

musíte nést ovoce.

Jinak nemá cenu se nechat pokřtít. Křtu musí 

předcházet vyznávání hříchů a snaha o proměnu.

LUK.3.1-7B/11

Neste ovoce pokání, biblická 

ilustrace, zdroj freebibleimages



7) PLEMENO ZMIJÍ

Matouš 3:7 Když však uviděl, jak mnozí farizeové a 

saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: „Plemeno 

zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím 
hněvem? 8 Vydávejte tedy ovoce svědčící o 

pokání.

Jan si všiml, že někteří a obzvláště farizeové a 

saduceové se chtějí nechat pokřtít, ale nechtějí se 

změnit, nechtějí jednat jinak, nechtějí jinak 

přemýšlet.

Říká jim – pokud nezměníte své postoje, přijde na 
vás Boží hněv!

Jak my můžeme utéct před Božím hněvem?

LUK.3.1-7B/11

Farizeové a saduceové u Jana 

Křtitele, biblická ilustrace, zdroj 

freebibleimages



8) POTOMCI ABRAHAMA
Lukáš 3:8 Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a 

nezačínejte si říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť vám 

pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto 

kamenů. 9 A sekera už je přiložena ke kořeni stromů. Každý 

strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do 

ohně.“

Říká jim – nepomůže vám, že jste z věřící rodiny, že máte 

úžasné předky. Pokud nebudete činit pokání, tak si Bůh 

povolá učedníky někde jinde, má moc získat lidi, kteří 

původně byli tvrdí jako kámen (viz. např. apoštol Pavel). 

Musí to na vás být vidět – jako ovoce na stromě – strom 

bez ovoce je k ničemu.

Nepomůže nám, že chodíme do církve, že máme bohatou 

historii, že Bůh v minulosti jednal – stále potřebujeme 

proměnu mysli, postojů, jednání a nést ovoce.

LUK.3.1-8/11

Farizeové a saduceové u Jana 

Křtitele, biblická ilustrace, zdroj 

freebibleimages



9) CO MÁME DĚLAT?

Když to takto řekl, tak se všichni vyděsili - 10 Zástupy se ho 

ptaly: „Co tedy máme dělat?“

Ti lidé si uvědomili, že neví, co mají dělat. Oni poslouchali 

farizee, kteří vysvětlovali Tóru a teď najednou byli ve zmatku. 

Ptali se - jak tedy máme žít, abychom nesli správné ovoce?

To platí i pro nás – jak máme nést správné ovoce, jak prakticky 

žít a nést ovoce?

Je skvělé, když nám někdo pokládá otázky – co tedy mám 

dělat? Veďme lidi tak, aby se ptali, aby si uvědomovali, že 

Boží slovo se týká i jich.

LUK.3.1-9/11

Farizeové a saduceové u Jana 

Křtitele, biblická ilustrace, zdroj 

freebibleimages



10) JAK NÉST OVOCE?

Máme zde 3 příklady, jak nést ovoce

11 Odpověděl jim :„Kdo má dvě košile, ať dá 

tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí 

podobně.“

1) Štědrost, dávat druhým – na postoji k 

druhým lidem se ukazuje náš postoj k Bohu, 

ovoce pokání je, že už přestane být sobečtí 

a budeme mít postoj dávání druhým lidem.

- máme přát druhým lidem požehnání

- pomáhat těm, co to potřebují

- mít zájem o druhé lidi, neřešit jen svoje věci

- měj rád své sousedy, kolegy, 

LUK.3.1-10A/11

Miluj svého souseda, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



10) JAK NÉST OVOCE?

12 Přišli i celníci, aby byli pokřtěni, a řekli mu: 

„Učiteli, co máme dělat?“ 13 On jim řekl: 

„Nevybírejte víc, než je vám nařízeno.“

2) Farizeové pohrdali celníky (kolaboranti), 

Jan jim jen říká – buďte poctiví, dělejte dobře 

svou práci, ale ne tak, abyste se 

obohacovali

- buďme poctiví v práci, ať už je vaše práce 

cokoliv

- nikoho neokrádejme

- služte svojí prací druhým, ať je to pro blaho 

druhých

LUK.3.1-10B/11

Daňový úředník v současnosti –

ilustrační foto, zdroj Unsplash



10) JAK NÉST OVOCE?

14 Ptali se ho i vojáci: „A co bychom měli udělat 

my?“ Řekl jim: „Nikoho neolupujte ani nevydírejte, 

a buďte spokojeni se svým žoldem.“

3) Vojáci udržovali pořádek a protože měli moc, 

tak toho zneužívali (loupili, vydírali, drancovali)

- nemáme zneužívat svého postavení ke svému 

prospěchu, k nátlaku, k manipulaci

- nemáme využívat nějakých situací

- máme být spokojeni s tím, co máme

Neseme ovoce pokání? Je na nás poznat 

proměna mysli, jsou naše postoje takové, že to 

přináší druhým prospěch?

LUK.3.1-10B/11

Voják v současnosti – ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



11) NAŠE SILNICE

Jaký je náš život, jaké jsou naše výšiny a hlubiny?

- Výšiny mohou být věci jako pýcha,

sebestřednost, povýšenost

- Hlubiny mohou být deprese, výroky typu – Bůh 

mě nemá rád, nikdo mě nemá rád

Možná potřebujeme zavést nějaké údolí nebo

zbourat nějakou horu, co narostla, abychom nesli 

ještě větší ovoce.

LUK.3.1-11/11

Vyrovnejte cestu pro Pána –

ilustrační foto, zdroj Unsplash


