LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
15.ČÁST LUK. 6:12-19

1) UČEDNÍCI

LUK.6.2-1/7

Lukáš 6:12 Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v
modlitbě Boží.
13 Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval
apoštoly:
14 Šimona, jemuž dal také jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje,
15 Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta,
16 Judu Jakubova a Judu Iškariotského, jenž se stal zrádcem.
17 Sestoupil s nimi dolů a na rovině se zastavil; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké
množství lidu z celého Judska a Jeruzaléma i od pobřeží Týru a Sidónu;
18 ti všichni přišli, aby ho uslyšeli a aby byli uzdraveni ze svých nemocí. I ti, kteří byli trápeni od
nečistých duchů, byli uzdravováni.
19 A celý zástup se ho snažil dotýkat, protože od něho vycházela moc a všechny uzdravovala.

2) MODLITBA

LUK.6.2-2/7

Lukáš 6:12 Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v
modlitbě Boží.
Vždy, když Ježíš dělal nějaká důležitá rozhodnutí, tak se modlil, trávil čas na modlitbách (Luk.
3:21; 6:12; 9:18,28; 11:1-4).

Chtěl si být jistý, že ty, které povolal jako apoštoly, jsou ti praví.
Přesto ho jeden z nich zradil (Jidáš).
Jak se my rozhodujeme v důležitých okamžicích našeho života?
Nemáme se rozhodovat v našem nejhorším dni (den blbec), ani v našem nejlepším dni (supr
den), ale v běžném dni, aby máme chladnou hlavu.
Během noci na modlitbách se člověk uklidní, srovná myšlenky a podněty, takže Ježíš mohl s
chladnou hlavou naslouchat tichému hlasu svého Nebeského Otce.

3) UČEDNÍCI
které také pojmenoval apoštoly:
1) Šimona, jemuž dal také
jméno Petr
2) jeho bratra Ondřeje,
3) Jakuba,
4) Jana
5) Filipa
6) Bartoloměje
7) Matouše
8) Tomáše
9) Jakuba Alfeova
10)Šimona zvaného Zélóta
11)Judu Jakubova
12)a Judu Iškariotského, jenž se
stal zrádcem.

LUK.6.2-3/7

Marek 3:16 Ustanovil těchto
Dvanáct:
1) Šimona, kterému přidal
jméno Petr,
2) Ondřeje
3) Jakuba Zebedeova
4) a Jana a přidal jim jméno
Boanerges, což znamená
‚synové hromu‘,
5) Filipa
6) Bartoloměje
7) Matouše
8) Tomáše
9) Jakuba, toho Alfeova
10)Šimona Kananejského
11)Tadeáš
12)Judu Iškariotského, který ho
pak zradil.

Matouš 10:2 Jména těch
dvanácti apoštolů jsou tato:
1) první Šimon zvaný Petr
2) jeho bratr Ondřej
3) Jakub Zebedeův
4) a jeho bratr Jan
5) Filip
6) Bartoloměj
7) celník Matouš
8) Tomáš
9) Jakub Alfeův
10)Šimon Kananejský
11)Tadeáš
12)Juda Iškariotský, který ho pak
zradil.

LUK.6.2-4.1/7

4.1) APOŠTOL PETR
Byl přirozeným vůdcem, byl mluvčím celého hnutí,
papežové odvozují svou autoritu od autority Petra.
- Nebál se nových výzev, klidně šel po vodě, když mu to
Ježíš řekl, ostatní se neodvažovali, měl dar vést druhé
lidi
- Porozuměl kým je Ježíš a dokázal to vyjádřit (vyznání u
Cesaree)
- Někdy ale jednal příliš impulzivně (uťal ucho sluhovi),
jednal v lidské síle
- Byl také napomenut od Krista, když se snažil Ježíše
ovlivnit – řekl mu, jdi za mnou Satane
- Vyznával také – já tě nikdy neopustím a ještě té noci
ho opustil a 3x zapřel, že není jeho učedníkem
- Napsal 2 knihy Nového zákona
El Greco, Svatý Petr, dílo vzniklo po roce 1600
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4.2) APOŠTOL ONDŘEJ
- Byl Petrův bratr, pocházel z Betsaidy, byl rybář
- jediný z apoštolů je popsán jako učedník Jana
Křtitele.
- Když se doslech o Ježíši, stal se hned jeho
učedníkem, byl jedním z prvních učedníků
- Přivedl k Ježíši svého bratra Petra
- Zajímavé ale je, že nepatřil mezi nejbližší
spolupracovníky Ježíše (Petr, Jakub, Jan), ale
jeho bratr ano
- Dle tradice působil v Malé Asii a u Černého moře
(Rumunsko, Ukrajina)

Artus Wolffort (1581-1641), Svatý Ondřej

LUK.6.2-4.2/7

4.3) APOŠTOL JAKUB
- Byl Janův bratr, pocházel z Betsaidy, byl rybář
- Je také nazýván větší nebo starší
- Jeho otec byl Zebedeus, matka se jmenovala Salome, Salome a Marie
matka Ježíše byly sestry (viz. Jan 19:25 U Ježíšova kříže stála jeho matka
a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská).
- patřil mezi nejbližší spolupracovníky Ježíše (Petr, Jakub, Jan),
- Měl bouřlivý temperament, stejně jako jeho bratr Jan (synové hromu)
Lukáš 9:52 Poslal před sebou posly; ti vyšli a vstoupili do jedné samařské
vesnice, aby pro něho vše připravili. 53 Ale tam jej nepřijali, protože byl
rozhodnut jít do Jeruzaléma. 54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan,
řekli: „Pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit s nebe a zahubit je
jako to učinil i Eliáš?“
- Dle tradice působil v Itálii a ve Španělsku
- Byl popraven jako první z 12 apoštolů, r. 44 Herodem Agrippou

Artus Wolffort (1581-1641), Svatý Ondřej

4.4) APOŠTOL JAN
- Byl Jakubův bratr, pocházel z Betsaidy, byl rybář
- Jeho otec byl Zebedeus, matka se jmenovala Salome, Salome a
Marie matka Ježíše byly sestry (viz. Jan 19:25 U Ježíšova kříže stála
jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie
Magdalská).
- patřil mezi nejbližší spolupracovníky Ježíše (Petr, Jakub, Jan),
- Měl bouřlivý temperament, stejně jako jeho bratr Jakub (synové
hromu)
- Dle tradice působil v Efezu. V roce 95 byl zatčen císařem
Domiciánem. Po strašném mučení nařídil Domicián, aby Jana
vhodili do kotle s vřelým olejem. Podle legendy se prý však olej
změnil v občerstvující lázeň, z níž Jan vystoupil posílen. Když se to
dozvěděl Domicián, zalekl se natolik, že nechal Jana poslat do
vyhnanství na ostrov Patmos. Zde napsal knihu Zjevení Janovo.
Když Domicián zemřel, vrátil se Jan do Efezu a tam napsal své
evangelium. (celkem napsal 5 knih Nového zákona)
- Byl jediný z apoštolů, který umřel přirozenou smrtí
Colijn de Coter (1450-1540), Svatý Jan evangelista
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LUK.6.2-4.5/7

4.5) APOŠTOL FILIP
-

Pocházel také z Betsaidy, mohl být také rybářem
Přivedl Natanaela k Ježíši
Podle tradice byl učedníkem Jana Křtitele
Jméno Filip znamená milovník koní (je to řecké jméno, ne
hebrejské
Podle tradice měl rodinu (2 dcery)
Dle tradice působil v Řecku a v Malé Asii, kde byl ve věku
87 let ukřižován a ještě ukamenován.
Ježíš k němu vícekrát promluvil – následuj mne, tak, dlouho
jsem s vámi a neznáš mě?, při rozmnožení chlebů
Přivedl řecké poutníky k Ježíši

Ikona z kláštera sv. Kateřiny, Sinaj, Svatý Filip, 10.stol.
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4.6) APOŠTOL BARTOLOMĚJ
- Nejspíše je Natanaelem z Janova evangelia
- Jan 1:47 Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o
něm: „Hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti.“
- Jan 21:2 Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymos, Natanael z Kány
Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli
spolu.
- Dle tradice byl misionářem v Indii a Arménii
- Jan1:45 Filip nalezl Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o
němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z
Nazareta.“ 46 Natanael mu řekl: „Může být z Nazareta něco
dobrého?“ Filip mu řekl: „Pojď a podívej se.“

Dosso Dossi 1527, Svatý Bartoloměj
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4.7) APOŠTOL MATOUŠ
- Napsal Matoušovo evangelium, bylo napsáno
jako první, někteří tvrdí, že Matouš napsal
evangelium hebrejsky a zachoval se jen řecký
překlad
- Jeho další jméno bylo Lévi
- Byl celník, tedy podle Židů kolaborant s římskou
mocí
- Musel být vzdělaný, musel umět několik jazyků
- Působil v Judsku, později i v dalších zemích

Rembrandt van Rijn, Svatý Matouš a anděl
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4.8) APOŠTOL TOMÁŠ
- Mnoho o něm nevíme
- Jan 11:14 Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar
zemřel.15 A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl,
abyste uvěřili. Pojďme k němu.“ 16 Tomáš, řečený
Didymos, řekl svým spoluučedníkům: „Pojďme i my, ať
spolu s ním zemřeme!“
- Jan 14:4 A kam já jdu, víte, i cestu znáte.“ 5 Tomáš
mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát
cestu?“ 6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
- Jan 20:24 Tomáš zvaný Didymos, jeden z Dvanácti,
však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 25 Ostatní učedníci
mu říkali: „Viděli jsme Pána.“ On jim však řekl: „Pokud
neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst
na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“

Gerard van Honthorst (1592-1656), Nevěřící Tomáš
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4.9) APOŠTOL JAKUB
- Mnoho o něm nevíme, jen že byl syn Alfea
- je označován dodatkem Menší či Mladší, a to zřejmě
kvůli svému jmenovci Jakubovi Většímu, který byl buď
vyšší postavy nebo o něco starší věkem.
- Podle tradice byla jeho matka Marie Kleofášova
blízkou příbuznou Marie a Jakub tím pádem Ježíšovým
bratrancem a jeho bratr byl Tadeáš.
- Podle jedné z legend byl Jakub svým vzhledem
podobný Ježíšovi a Ignác z Antiochie, který se s
Ježíšem nikdy nesetkal, si přál putovat
do Jeruzaléma a spatřit Jakuba, aby si mohl
představit, jak asi Kristus vypadal.
- Byl ukamenován r.62 na příkaz velekněze Annáše
- Byl to muž modlitby, často se modlil

Socha Jakuba menšího, Bazilika San Giovanni in Laterano, Řím
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4.10) APOŠTOL ŠIMON
- Mnoho o něm nevíme
- Je nazýván Zélóta, tedy příslušník nacionalistické
strany, která schvalovala násilí na Římanech
(partyzánské hnutí), schvalovali násilné svržení římské
nadvády
- Dle tradice působil v severní Africe (Mauretánie,
Maroko, Egypt)
- Je také nazýván Kananejský (mohl být z města Kána,
popř. být obchodníkem)

Petr Paul Rubens, svatý Šimon, 1611
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4.11) APOŠTOL TADEÁŠ
- Mnoho o něm nevíme
- Má tři jména – Tadeáš, Juda, Lebeus – které
všechny znamenají chvála
- Nejspíše on napsal list Judův
- Podle tradice byla jeho matka Marie Kleofášova
blízkou příbuznou Marie a Jakub tím pádem
Ježíšovým bratrancem a bratrem Jakuba menšího
- Působil v Arménii a Persii

Georges de La Tour, Juda Tadeáš, 1615

4.12) JIDÁŠ
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- Správná forma jeho jména je Juda (což znamená chvála)
- Je popisován jako Iškariotský – což má více významů – Iš – Kariot =
muž z Kariot, judská vesnice poblíž Hebronu, tedy byl jediný z 12,
který byl z Judska, ne z Galilei. Druhý význam by mohla být
variace na název sikario, což byl bojovník ozbrojený dýkou, iškario
aramejsky znamená ten, který zradil
- Jan 12:4 Juda Šimonův, Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který
jej měl zradit, řekl: 5 „Proč nebyl tento olej prodán za tři sta
denárů a ty dány chudým?“ 6 To řekl ne proto, že by mu záleželo
na chudých, ale protože byl zloděj; měl pokladnici a bral z toho,
co se do ní dávalo.
- Otázkou je, proč si ho Ježíš vyvolil, když ho zradil?
- Otázkou také je, proč Jidáš Ježíš zradil?
- Jidáš litoval svého činu (zhřešil jsem, zradil jsem nevinou krev –
Mat.27.3), ale poté spáchal sebevraždu
Jidáš, James Tissot (1836-1902)
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5) ROZMANITOST
Všimněme si, jak rozdílní byli učedníci Pána Ježíše:
- Šimon Zélota a Matouš, za normálních okolností by spolu vůbec nemluvili, možná by Šimon chtěl
Matouše za kolaboraci s Římany zabít a teď jsou spolu v jednom týmu
- Bartoloměj (Natanael), ale i Tomáš byli skeptici, potřebovali si věci ověřovat, naproti tomu Petr – když
mu Ježíš řekl pojď po vodě, tak šel, nepotřeboval si nic ověřovat
- Petr, Ondřej, Jakub, Jan a možná i Filip byli rybáři, prostí lidé, než je Ježíš povolal za své učedníky, znali
jen území Galilee a Judska, naproti tomu Matouš musel být vzdělaný, jinak by nemohl dělat práci,
kterou dělal
I my jsme každý jiný a možná bychom se nikdy nepotkali
a nebyli takto společně, kdybychom neměli touhu
poznat Boha, to nás spojuje.

Poslední večeře, Agostino Carracci(1557-1602)
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6) PROČ JEN 12?
17 Sestoupil s nimi dolů a na rovině se zastavil; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z
celého Judska a Jeruzaléma i od pobřeží Týru a Sidónu;
Měl již mnoho učedníků, proč si jich vyvolil jen 12?
Protože ho více zajímá kvalita než kvantita.
Potřeboval vybrat ty, kteří byli schopni předat dál
co jim předal Ježíš.
Nebyli ti nejschopnější, ale co je činilo velkými?
Jejich vztah s Ježíšem a jejich oddanost jemu.

Poslední večeře, Agostino Carracci(1557-1602)
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7) PROČ JSME UČEDNÍCI ?
K čemu nás Ježíš vyvolil?

Co je náš úkol?

Poslední večeře, James Tissot(1836-1902)
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7) PROČ JSME UČEDNÍCI ?
K čemu nás Ježíš vyvolil? Co je náš úkol?

Marek 3:13 Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které sám chtěl. I odešli k němu.
14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium
15 a aby měli pravomoc vyhánět démony.
Matouš 10:1 Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je
vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost.
- Aby byli s ním
- Aby hlásali evangelium
- Aby měli pravomoc vyhánět démony, uzdravovat nemoci

Poslední večeře, James Tissot(1836-1902)

