LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
5.ČÁST LUK.2:21-52

LUK.2.2-1A/13

1) JEŽÍŠ V CHRÁMU
Lukáš 2:21 Když se naplnilo osm dní, aby byl
obřezán, dali mu jméno Ježíš; byl tak
pojmenován od anděla před svým početím v
lůně.
22 A když se naplnily dny jejich očišťování podle
Mojžíšova zákona, přinesli jej do Jeruzaléma, aby
ho postavili před Pána,
23 jak je napsáno v Pánově zákoně: ‚Každý
mužského pohlaví, který otevírá lůno, bude
nazván svatý Pánu‘,
24 a aby dali oběť podle toho, co je řečeno v
Pánově zákoně, ‚párek hrdliček nebo dvě
holoubata‘.
Počítačový model Herodova
chrámu, Berthold Werner

LUK.2.2-1B/13

1) JEŽÍŠ V CHRÁMU
25 A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval
Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající
potěšení Izraele, a Duch Svatý byl na něm.
26 Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt,
dokud neuvidí Pánova Mesiáše. 27 Ten přišel v Duchu do
chrámu. Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním
učinili podle obyčeje Zákona, 28 on si ho vzal do náručí,
vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl: 29 „Nyní,
Panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v
pokoji, 30 neboť mé oči spatřily tvou záchranu,
31 kterou jsi připravil před tváří všech lidí,
32 světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele.“
Počítačový model Herodova
chrámu, Berthold Werner

LUK.2.2-1C/13

1) JEŽÍŠ V CHRÁMU
33 Jeho otec a matka se podivovali nad tím, co bylo o
něm mluveno. 34 Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho
matce: „Hle, on je určen k pádu a povstání mnohých v
Izraeli a jako znamení, jemuž bude odpíráno -35 i tvou vlastní duší pronikne meč -- aby bylo zjeveno
myšlení mnohých srdcí.“ 36 A byla tam prorokyně Anna,
dcera Fanuelova, z kmene Ašerova. Ta již byla velmi
pokročilého věku; s mužem žila sedm let od svého
panenství 37 a vdovou byla až do svých osmdesáti čtyř
let. Neopouštěla chrám, posty a prosbami sloužila Bohu
dnem i nocí. 38 A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu
a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení
Jeruzaléma. 39 A když vykonali všechno podle Pánova
zákona, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta.
40 Dítě pak rostlo a sílilo naplňováno moudrostí a Boží
milost byla s ním.
Počítačový model Herodova chrámu,
Berthold Werner

LUK.2.2-2/13

2) MÁGOVÉ
Marie a Josef zůstávali v Betlémě,
Lukáš neuvádí, že k nim přišli 3
mágové z východu, to uvádí
Matouš.
Mat.2:11 Vešli do domu a uviděli
dítě s Marií, jeho matkou. Padli na
zem a poklonili se mu. Pak otevřeli
své pokladnice a obětovali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu.
Tím získali nějaký majetek
Klanění se mudrců, Giotto di Bondone
(1267-1337)

LUK.2.2-3A/10

3) V CHRÁMU
Po 40 dnech pak šli do Jeruzaléma, do chrámu.
Tam měli vykonat 2 obřady:
1) Přinést oběť Bohu po 40 dnech očišťování po porodu

Leviticus 12:2 … Když žena počne a porodí chlapce,
bude nečistá sedm dní …4 Třicet tři dní zůstane v
očišťování od krve. Nedotkne se ničeho svatého a
nevejde do svatyně, dokud se nenaplní dny jejího
očišťování. …6 Když se naplní dny jejího očišťování za
syna či dceru, přinese knězi ke vchodu do stanu
setkávání ročního beránka jako zápalnou oběť a
holoubě či hrdličku jako oběť za hřích. …. 8 Jestliže její
prostředky nestačí na ovci, vezme dvě hrdličky nebo dvě
holoubata, jedno jako zápalnou oběť a druhé jako oběť
za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření a bude čistá.
Počítačový model Herodova chrámu,
Berthold Werner

LUK.2.2-3B/10

3) V CHRÁMU
Po 40 dnech pak šli do Jeruzaléma, do chrámu.
Tam měli vykonat 2 obřady:
1) Přinést oběť Bohu po 40 dnech očišťování po porodu

Byli chudí – neměli na ovci, jen obětovali 2 holoubata.
Ten obřad ukazuje na to, že máme své děti hned jako
malé přivádět do Boží přítomnosti.

Měli dát oběť smíření a oběť za hřích – ale jako dospělý
byl Ježíš obětován jako oběť za hřích a pro smíření s
Bohem

Počítačový model Herodova chrámu,
Berthold Werner

LUK.2.2-3C/10

3) V CHRÁMU
Po 40 dnech pak šli do Jeruzaléma, do chrámu.
Tam měli vykonat 2 obřady:
2) Zasvětit prvorozené Hospodinu

Exodus 13:12 pak všechno, co otvírá lůno, převedeš
Hospodinu. …. Každého prvorozeného mezi svými syny
vyplatíš.
Numeri 18:15 Všechno, co otvírá lůno … se přináší
Hospodinu, ať z lidí či ze zvířat, bude patřit tobě. Avšak
prvorozené z lidí jistě vykoupíš a také prvorozené z
nečistých zvířat vykoupíš. 16 Jistě ho vykoupíš od věku
jednoho měsíce podle svého výměru pěti šekely stříbra
podle šekelu svatyně; ten je dvacet gér.
Počítačový model Herodova chrámu,
Berthold Werner

LUK.2.2-3D/10

3) V CHRÁMU
Po 40 dnech pak šli do Jeruzaléma, do chrámu.
Tam měli vykonat 2 obřady:
2) Zasvětit prvorozené Hospodinu

Rodiče museli Ježíše vykoupit za 5 šekelů (to bylo dost
peněz).
Byl to 4 násobek denní mzdy, tedy 900x4x5=18000Kč

Ale v dospělosti Ježíš zaplatil mnohem větší cenu, prolil
svojí vlastní krev, aby nás vykoupil.

Počítačový model Herodova chrámu,
Berthold Werner

LUK.2.2-4A/10

4) SIMEON
29 „Nyní, Panovníku, podle svého výroku propouštíš
svého otroka v pokoji, 30 neboť mé oči spatřily tvou
záchranu, 31 kterou jsi připravil před tváří všech lidí,
32 světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele.“
Duch Svatý vedl Simeona do chrámu, aby se setkal s
Ježíšem.
Mluví, že on je ten, kdo má přijít - Izajáš 9:1 Lid, který
chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v
zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo.

Ježíš je přirovnán ke světlu ve tmě,
ilustrační foto – polární záře, zdroj
Unsplash

LUK.2.2-4B/10

4) SIMEON
34 Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho matce: „Hle, on
je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako
znamení, jemuž bude odpíráno -35 i tvou vlastní duší pronikne meč -- aby bylo zjeveno
myšlení mnohých srdcí.“
Pak cituje další proroctví o Mesiáši - Izajáš 8:14 On vám
bude svatyní, ale kamenem úrazu a skálou pohoršení pro
oba domy izraelské, pastí a léčkou pro obyvatele
Jeruzaléma.
Na jedné straně přichází vykoupení, radost, záchrana –
na druhou stranu obrovská bolest pro Marii.
Simeon v chrámu, Alexej Jegorov (17761851)

LUK.2.2-5/10

5) ANNA
38 A v té hodině přistoupila,
děkovala Bohu a říkala o něm všem,
kteří očekávali vykoupení
Jeruzaléma.
Zvláštní žena, která byla jen 7 let
vdaná, již jí bylo 84 let a jasně viděla
Ježíše jako Mesiáše.
Dnem i nocí se modlila, často se
postila – byla přímluvce.

Simeon a Anna v chrámu, Rembrant
van Rijn (1606-1669)

LUK.2.2-6/10

6) POTVRZENÍ
Mnoho lidí již potvrdilo, že Ježíš je ten, který má
přijít.
-

Marie to věděla od anděla
Alžběta o tom mluvila
Zachariáš to potvrzoval
Pastýři to věděli od andělů
Mudrci (mágové) z východu to tvrdili
Simeon
Anna

Tedy cca 12 osob říkalo to stejné,
Deuteronomium 19:15 ….Případ ať je potvrzen
podle svědectví dvou nebo tří svědků.
Anna v chrámu, zdroj Free Bible images

LUK.2.2-7A/10

7) PROČ NEVĚŘILI?
Proč jim nevěřili, že mluví pravdu?
-

Pastýři se klaněli Ježíši
Mudrci se klaněli a přinesli dary králi

Ale ostatní lidé to nevnímali, proč?
Odpovědí na to je Skutky apoštolské 5:36 Neboť
před nedávnem povstal Theudas a říkal, že on je
někým velikým; i připojil se k němu počet asi čtyř
set mužů. Byl však zabit, a všichni, kteří ho
poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč.
37 Po něm povstal ve dnech soupisu Juda
Galilejský a strhl za sebou lid; také on byl zničen
a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni.
Anna v chrámu, zdroj Free Bible images

LUK.2.2-7B/10

7) PROČ NEVĚŘILI?
Proč jim nevěřili, že mluví pravdu?
Tím je ničena pravda, možná si říkali – no
uvidíme, necháme se překvapit.
Dnes máme mnoho falešných učitelů, proroků a
je těžké se v tom vyznat, pak i pravda zaniká v
záplavě falešných informací.

Potřebujeme mít pokorné srdce vydané Bohu,
abychom obstáli - Matouš 24:24 Povstanou totiž
falešní kristové a falešní proroci a budou
ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to
bylo možné, svedli i vyvolené.
Anna v chrámu, zdroj Free Bible images

LUK.2.2-8A/10

8) DALŠÍ UDÁLOSTI
Když se Herodes dověděl, že se narodil nový král, nechal
zabít v Betlémě všechny malé děti. Nicméně Josef dostal
od anděla pokyn, aby utekli do Egypta.

-

Jdou tedy cca 500 km do Egypta, ale mají nějaké
prostředky (dostali dary od mudrců)
Mezitím umírá Herodes a podle závěti rozdělil svou říši
mezi tři syny
Herodes Archealos – Judsko, Samaří, Edóm
Herodes Antipas – Galilea, Perea
Tetrarcha Filip – Gaulantida, Trachonotida

Synové se hádali a nakonec to musel řešit římský císař,
který závěť potvrdil
Rozdělení Izraele po smrti Heroda
Velikého (cca r.4-3 př.n.l.)

LUK.2.2-8B/10

8) DALŠÍ UDÁLOSTI
Marie byla z Nazareta a tak raději odešli tam do oblasti
Galilee, možná se obávali, že i jeho syn Archelaos může
usilovat o život jejich syna.

Tím ale Ježíš vyrůstá úplně mimo centrum Izraele a možná
všichni už zapomínají na to, co bylo o Ježíši řečeno (sejde
z očí, sejde z mysli).

Rozdělení Izraele po smrti Heroda
Velikého (cca r.4-3 př.n.l.)

LUK.2.2-8C/10

8) DALŠÍ UDÁLOSTI
V Gen.49 bylo proroctví, že kmenu Juda nebude odňata
vláda, dokud nepřijde Mesiáš, měli právo uplatňovat a
prosazovat zákony a rozhodovat o majetkových
trestných činech.
Ale v letech 6-7 n.l. byl druhý syn Heroda Velikého
Archelaos vyhoštěn do města v Galii. Archelaa nahradil
římský prokurista jménem Caponius. Právní moc
Sanhedrinu byla okamžitě omezena a soudní
rozhodování bylo zrušeno. Tento přenos autority je zmíněn
v Talmudu a zmiňuje se o nich Josefus Flavius.

Rozdělení Izraele po smrti Heroda
Velikého (cca r.4-3 př.n.l.)

LUK.2.2-8C/10

8) DALŠÍ UDÁLOSTI
Když se členové Sanhedrinu ocitli zbaveni svého práva
na život a smrt, zakryli si hlavami popelem a tělem v žíně
volali: "Běda nám, protože žezlo odešlo z Judska a Mesiáš
nepřijel! (Babylonský Talmud, kapitola 4, list 37; NL #
0239683, Kongresová knihovna # 15-24973).
Mysleli si, že Slovo Boží se nezdařilo! Žezlo bylo skutečně
odvedeno z Judska, ale přišel Ježíš.

Zatímco Židé plakali v ulicích Jeruzaléma, v Nazaretu
vyrůstal mladý tesař, budoucí Mesiáš, ten opravdový lev z
Judy. Mohlo mu v té době být 11-12 let.
Rozdělení Izraele po smrti Heroda
Velikého (cca r.4-3 př.n.l.)

LUK.2.2-9A/10

9) OPĚT V CHRÁMU
Lukáš 2:40 Dítě pak rostlo a sílilo naplňováno
moudrostí a Boží milost byla s ním.
41 Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na
svátek velikonoc.
42 Také když mu bylo dvanáct let, vystupovali do
Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem.
43 A když se po dokonání těch dnů vraceli domů,
zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče
zpozorovali.
44 Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli
den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými.
45 A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a
hledali ho.
Ježíš mezi učenci, James Tissot (18361902)

LUK.2.2-9B/10

9) OPĚT V CHRÁMU
46 I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě,
jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se
jich. 47 Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho
rozumností a odpověďmi. 48 Když ho rodiče spatřili,
zhrozili se a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to
udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“
49 A on jim řekl: „Jak to, že jste mne hledali?
Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého Otce?“
50 Ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim
pověděl. 51 I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl
jim poddán. Jeho matka pečlivě uchovávala
všechna tato slova ve svém srdci. 52 A Ježíš prospíval
v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí.
Ježíš mezi učenci, James Tissot (18361902)

LUK.2.2-9C/10

9) OPĚT V CHRÁMU
Židé, když dosáhnou 12 let, tak jsou zodpovědní
za své činy, za své hříchy. Židovský obřad Bar
micva, chlapec se stává synem přikázání (Ježíš
ale je živým slovem!)
Ježíš tedy mohl být více samostatný – už neměl
takový dohled, jako když byl mladší.
Ježíš mezi učenci, Paolo Veronese 1560
Nicméně i dále čteme, že jim byl poddán

Marie říká – tvůj otec a já jsme tě hledali, Ježíš
odpovídá – musím být v domě svého Otce!
Chrám nazýval dům mého otce!
Do té doby nikdo nenazval Boha otcem, nikde
to v Bibli předtím nečteme.

LUK.2.2-9D/10

9) OPĚT V CHRÁMU
Tři dny ho hledali a pak je napadlo zajít do
chrámu, tam ho našli.
Proč nešli rovnou do chrámu?
Kde hledáme Boha? Copak nevíte, že musím
být tam, kde jde o věci mého Otce?
Chrám je obrazem církve – možná hledáme
Boha na různých místech jako Josef a Marie
(možná jsme pak nazlobení), možná jdeme
nějakým směrem, ale on už s námi není, je jinde.
Ježíš je tam, kde jde o Boží vůli, o jeho věci, o
jeho směr.

Ježíš mezi učenci, Paolo Veronese 1560

49 A on jim řekl: „Jak to, že jste mne
hledali? Nevěděli jste, že musím být ve
věcech svého Otce?“

LUK.2.2-10/10

10) JEŽÍŠ NASLOUCHAL
46 I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v
chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá
jim a vyptává se jich. 47 Všichni, kteří ho slyšeli,
žasli nad jeho rozumností a odpověďmi.
Ježíš seděl a
- Naslouchal učencům
- Ptal se jich
- Odpovídal jim
Všichni se asi divili, co je to za nadané dítě.
Rodiče mu v tomto neporozuměli, ale on už šel
tím směrem, kam ho vedl jeho Otec. Rabíni z
něj byli nadšení, rodiče z něj byli zděšení.
Ježíš mezi učenci, William Holman Hunt,
1860

