
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
9.ČÁST LUK. 4:14-30



1) JEŽÍŠ V NAZARETU
Lukáš 4:14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého 

okolí. 15 A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech.

16 I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do 

synagogy. A povstal, aby četl. 17 Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a 

našel místo, kde bylo napsáno: 18 ‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, 
abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým 

nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19 vyhlásit vítaný Pánův rok.‘

20 A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na 

něho. 21 Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.“

22 Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: 

„Není tento syn Josefův?“ 23 Řekl jim: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám 

sebe! To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině.“
24 Řekl: „Amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti.
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1) JEŽÍŠ V NAZARETU
25 Po pravdě vám pravím, ve dnech 

Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři 

roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad 

po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. 

26 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, 
nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v 

Sidónu. 27 A mnoho malomocných bylo 

v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich 

nebyl očištěn, jen Syřan Náman.“ 28 Když 

to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni 

hněvem. 29 Vstali, vyhnali ho za město a 

dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo 
jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. 
30 On však prošel jejich středem a ubíral 

se dál.
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Synagoga v Nazaretu, kde Ježíš promlouval



2) KAFARNAU
Matouš 4:13 Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech 

Zabulón a Neftalí,

Ježíš odešel z města, kde vyrůstal a usadil se v Kafarnau. Tam také kázal a modlil se za 

nemocné a mnoho lidí bylo uzdraveno.
Tam v Kafarnau také získal již nějaké učedníky, např. Ondřej, bratr Šimona Petra, Filip, 

Nathanael

Uplynul celý rok od doby, kdy ho Ďábel pokoušel, stává se známější a nejspíše ho pozvali 

do Nazareta, protože slyšeli, co všechno Ježíš dělá.

Matouš 4:23 Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium 
království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. 24 Pověst o něm se 
roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými 

nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil.

25 Šly za ním veliké zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska i Zajordání.

LUK.4.2-2/12



3) NAZARET
16 I přišel do Nazareta, kde byl vychován. 

Přichází do města, kde ho všichni znali.

Matouš 13:54 Přišel do svého domovského města a 
učil je v jejich synagoze, takže ohromeni říkali: „Odkud 

se u něj vzala taková moudrost a mocné činy?

55 Není to ten syn tesařův? Nejmenuje se jeho matka 

Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 56 A 

nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má 

toto všechno?“

57 A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok 
není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“ 
58 A pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných 

činů.
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Nepřijetí v Nazaretu, James Tissot

(1836-1902)



4) ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY

17 Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a 

našel místo, kde bylo napsáno: 18 ‚Pánův Duch je na mně, 

protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium 

chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým 

nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19 vyhlásit 
vítaný Pánův rok.‘

Citoval místo, které dnes označujeme jako Izajáš 61:1, je to 

text, který mluví o Ježíši (700 let před tím, než se narodil). 

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;

LUK.4.2-4A/12

Nepřijetí v Nazaretu, James 

Tissot (1836-1902)



4) ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY

17 Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a 

našel místo, kde bylo napsáno: 18 ‚Pánův Duch je na mně, 

protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium 

chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým 

nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19 vyhlásit 
vítaný Pánův rok.‘

- Přináší řešení pro chudobu  (i pro ně je východisko)

- Přináší řešení pro zajatce (dává svobodu, propuštění)

- Přináší řešení pro slepé (získávají zrak)

- Přináší řešení pro zdeptané, zlomené (dává vysvobození)

Toto vše platí v fyzickém, ale i duševním a duchovním

Toto je i náš úkol, máme stejné poslání jako Ježíš, toto má 

dělat církev
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Nepřijetí v Nazaretu, James 

Tissot (1836-1902)



5) OHROMENÍ

Matouš 13:54 …., takže ohromeni říkali: „Odkud se u něj vzala taková moudrost a 

mocné činy? 55 Není to ten syn tesařův? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři 

Jakub, Josef, Šimon a Juda? 56 A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má 

toto všechno?“ 57 A pohoršovali se nad ním. 

Lukáš4:21 Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.“
22 Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: 

„Není tento syn Josefův?“

Na jedné straně byli ohromeni, ale nepřijali to slovo do svého života.

Takže místo toho, aby byli nadšeni, tím co se děje, co Ježíš přináší, tak mu nevěřili, 

pochybovali o něm, pohoršovali se nad ním, zlehčovali ho.

Vlastně se mu vysmívali, nebrali ho vážně.
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6) TAK SE UKAŽ

Ježíš cítil to jejich pohrdání, že ho moc nebrali, že mu 

nevěřili a vyrozuměl, že chtějí, aby udělal nějaký zázrak 

jako je dělal jinde.

23 Řekl jim: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, 

uzdrav sám sebe! To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v 
Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině.“

To bylo takové přísloví, které znamenalo „Učiň pro 

sebe to, co děláš pro jiné“ Zde to znamenalo – udělej 

tady stejné zázraky jako v Kafarnau. Ale tak trochu 

posměšně – tak se ukaž, co umíš, předveď se.

Ježíš nám ale nemusí nic dokazovat, nijak se nemusí 
předvádět.
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Galilejské město Nazaret, mapa – Izrael v 

době 1.století



7) BEZE CTI

24 Řekl: „Amen, pravím vám, že žádný prorok není 

vítaný ve své vlasti.

Říká jim – vy jste mě nepřijali, vy jste nepřijali to, co 

říkám, jako slovo od Boha, vy mě neberete vážně, 
nemám tady žádnou vážnost.

Uvádí pravidlo, že velkých lidí si v jejich vlasti neváží.

Př. 

- Znevažování prezidenta Havla

- Znevažování Jana Husa a jeho díla
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Dřevoryt z Husovy Postilly, 

1563, zdroj Wikipedia



8) PŘIROVNÁNÍ

25 Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, 

když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, 

takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho 

vdov v Izraeli. 26 A k žádné z nich nebyl Eliáš 

poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v 
Sidónu. 27 A mnoho malomocných bylo v Izraeli 

za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, 

jen Syřan Náman.“

Říká jim – máte podobný přístup ke mně jako měli 

lidé k prorokům v době Eliáše a Elíši (Elizea).

Takže ve výsledku jim řekl – ta žena (vdova) ze 
Sarepty byla lepší než vy a to byla pohanka! Říct 
židovským mužům, že lepší než oni jsou pohané, 

byl silný výrok a on jim navíc řekl, že i pohanská 

žena je lepší než oni.
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Eliáš a vdova ze Sarepty, 

Bernardo Strozzi (1581-1644)



8) PŘIROVNÁNÍ

25 Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a 

šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli.

26 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidónu.

27 A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, 

jen Syřan Náman.“

Druhý příklad byl podobný: pohanský generál Náman, velitel syrského vojska, který se 

klaněl pohanskému bohu je lepší než vy!

Dostal malomocenství a slyšel, že Elíša by ho mohl uzdravit a vypravil se za ním. Poté byl 

uzdraven.

Ježíš tím řekl – jste horší než malomocní! To byli nemocní lidé, kteří byli mimo společnost, 
bralo se, že na nich spočívá prokletí, že jsou zavrženi Bohem. 
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9) VDOVA

1 Královská 17:11 Když šla, aby to přinesla, zavolal na ni: Vezmi mi, prosím, s sebou i 

kousek chleba. 12 Řekla: Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani koláček, jenom 

hrst mouky ve džbánu a trochu oleje ve džbánku. Podívej, sbírám pár kousků dříví, abych 

to šla udělat pro sebe a svého syna, sníme to a zemřeme. 13 Elijáš jí řekl: Neboj se. Jdi a 

učiň podle svého slova. Avšak nejprve z toho udělej malý chléb pro mě a přines mi to. 
Pro sebe a pro svého syna udělej potom. 14 Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: 

Mouka ve džbánu nedojde a oleje ve džbánku nebude nedostatek až do dne, kdy dá 

Hospodin déšť na povrch země. 15 Šla a učinila podle Elijášova slova a jedla ona i on a 

její dům po mnoho dní.

Židé znali tento příběh, on jim ho nemusel vysvětlovat. Podstata byla v tom, že jim řekl –

tato vdova poslechla slova toho proroka i když ho viděla poprvé životě a jednala podle 
jeho slov. Dala mu poslední hrst mouky a spolehla se, že pro ní udělá zázrak. Její tíživá 
situace jí pomohla, aby uvěřila tomu, co říká prorok.
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10) NÁMAN
2 Královská 5:10 Elíša k němu poslal posla se slovy: Jdi a umyj se 
sedmkrát v Jordánu; tvé tělo se obnoví a budeš čistý. 

11 Naamán se rozhněval, odešel a řekl: Hle, říkal jsem si: Jistě 

vyjde, postaví se, bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, 

mávat rukou k místu a zbaví mě malomocenství. 12 Což nejsou 

damašské řeky Abána a Parpar lepší nežli všechny vody 

izraelské? Cožpak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl čist? 

Obrátil se a v hněvu odcházel. 13 Přistoupili jeho otroci a 

přemlouvali ho. Říkali: Můj otče, kdyby ti prorok pověděl 

nějakou velkou věc, cožpak bys to neudělal? Tím spíše, když ti 
řekl: Umyj se a budeš čistý. 14 Sestoupil tedy, ponořil se 

sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího a jeho tělo se 

obnovilo a bylo jako tělo malého chlapce -- byl čist.
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Náman Syrský v Jordánu, 

biblická ilustrace, zdroj 

freebible images



10) NÁMAN
Náman zde poslechl slova proroka i když 
nechtěl, a Elíša ho urazil, že mu nedal žádné 

pocty, že se s ním nechtěl vůbec bavit. Zdálo 

se mu to nedůstojné – koupat se v této 

špinavé řece? Vždyť máme lepší řeky.

Ale nakonec na naléhání svých služebníků to 

udělal a poslechl. Bylo to tím, že byl pokořen 

nemocí a jinde nebyla pomoc, proto 

poslechl slova proroka a naléhání svých 
služebníků.
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Náman Syrský v Jordánu, 

biblická ilustrace, zdroj 

freebible images



11) REAKCE NAZARETSKÝCH
Jak tedy reagovali na to, co řekl?

Byli nadšení a děkovali mu, že jim to přišel říct?

Chválili ho za to a začali si uvědomovat, že nejednali správně?

Zamýšleli se nad tím a chtěli své postoje dát do pořádku?

Říkali si – no když je to někdo tak moudrý, tak poslechneme 

jeho slova?

Děkovali mu, že byl tak hodný, že jim odhalil jejich postoje?
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Nepřijetí v Nazaretu, James Tissot

(1836-1902)



11) REAKCE NAZARETSKÝCH
Takže Nazaretským říkal

- Mohu vám dát odpuštění

- Mohu vám dát osvobození od vin

- Mohu vás vysvobodit od svázaností

- Už nemusíte být chudí a nemocní, duchovní zajatci

V tomto byl ten problém, oni si nepřipadali chudí. Cítili se jako 

úctyhodní, duchovně bohatí lidé, řádní občané, pravidelní 

návštěvníci bohoslužeb, necítili se nemocní.

Nepociťovali žádnou naléhavou potřebu nebo nedostatek. 

Přirovnání jejich stavu k pohanské vdově a malomocnému 

pohanovi, považovali za urážku.
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Nepřijetí v Nazaretu, James Tissot

(1836-1902)



11) REAKCE NAZARETSKÝCH
28 Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni 
hněvem. 29 Vstali, vyhnali ho za město a dovedli 

ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město 

vystavěno, aby ho svrhli dolů.

30 On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Byli velmi naštvaní, byli tak rozčílení, že chtěli 

Ježíše zabít a to všichni! Co si to dovoluje!

On s nimi vyrůstal, znali ho a teď mu chtěli ublížit. 
To co řekl, se jich velmi dotklo. Byla dotčena jejich 

pýcha, byli přesvědčeni o tom, že jsou ti správní 

pravověrní Židé. Ježíš je usvědčil, že nemají 

správné postoje. Mysleli si – my nejsme morálně a 
duchovně chudí, my nepotřebujeme pomoc!
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Nazaret, David Roberts 1842



12) NAŠE POSTOJE

Matouš 11:6 Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou 
nepohoršil.“ (kdo se neuráží)

On jim přinesl úžasnou zprávu, co všechno jim přináší 

(svobodu, úlevu, potěšení, …).

Ale oni všechno odmítli, protože se urazili (pohoršili se).

Jenže on vidí, jaké máme postoje, a že něco je třeba 

změnit a tak se nebojí nám na to ukázat. My se zase 
nemáme hned urazit. Ježíš chce, abychom došli do 

nebe, ne abychom se jen cítili dobře.
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Sráz kopce poblíž Nazareta, 

James Tissot (1836-1902)



12) NAŠE POSTOJE
Pokud budeme mít postoje jako lidé z města Nazaret, 

pak se nebudeme chtít podívat tváří v tvář svému 

skutečnému stavu:

Nesprávný postoj - nebudeme přijímat Boží slovo, spíše 

ho budeme zlehčovat, nebudeme ho brát vážně. 

Správný postoj je přijímat vše, co Bůh nám skrze své 

slovo říká i když tím bude raněna naše pýcha.

Nesprávný postoj - budeme se urážet a budeme 
naštvaní, když si dovolí říct něco vůči nám. 

Správný postoj je zamýšlet se nad tím, zda není potřeba 

něco změnit, uznat chybu, změnit myšlení, ….
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Sráz kopce poblíž Nazareta, 

James Tissot (1836-1902)



12) NAŠE POSTOJE
18 ‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; 

poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 

19 vyhlásit vítaný Pánův rok.‘

Jak se cítíme? Cítíme se jako úctyhodní, duchovně bohatí lidé, řádní občané, pravidelní 

návštěvníci bohoslužeb, cítíme se nemocní?

- Aby nás Bůh mohl obohatit, musíme prožívat, že nám něco chybí (že jsme chudí),

- že se cítíme v něčem jako zajatci (že jsme ještě z něčeho nebyli vysvobozeni),

- že jsme v něčem slepí (potřebujeme v něčem prohlédnout?).

- Potřebujeme od Boha pomoc nebo si vystačíme sami?

Až když prožijeme, že nás Bůh z něčeho vysvobodil, pak můžeme pomáhat druhým, aby byli 

také vysvobozeni. Pokud ale máme postoj, že nám nic nechybí, pak nám Bůh nemůže 

posloužit.
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