
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
28.ČÁST LUK. 9:18-27

KÝM JE JEŽÍŠ PRO TEBE?



1) VYZNÁNÍ
LUK.9.3-1A/9

Lukáš 9:18 I stalo se, když se o samotě modlil a když s ním byli jeho učedníci, že se jich 
otázal: „Za koho mne zástupy pokládají?“

19 Oni odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal některý z 

dávných proroků.“

20 Řekl jim: „Za koho mne pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Pomazaného.“

21 Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali,

22 a řekl: „Syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů 

Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen.“



1) VYZNÁNÍ
LUK.9.3-1B/9

23 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj 

kříž a následuje mne.
24 Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli 

mně, ten ji zachrání.

25 Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil?

26 Neboť kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, 

když přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.

27 Vpravdě vám pravím: Jsou někteří z těch, kdo tu stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud 

nespatří Boží království.“



2) MODLITBA O SAMOTĚ
LUK.9.3-2/9

Lukáš 9:18 I stalo se, když se o samotě modlil ….

Ježíš se často modlil sám, na modlitbách získával instrukce, 

tam k němu mluvil jeho Otec.

Když to potřeboval Boží syn, jak bychom to nepotřebovali 

my? 

Matouš 14:23 A když zástupy propustil, vystoupil na horu, aby 

se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám.

1 Tesalonickým 5:17 Neustále se modlete.

Ježíšova modlitba na hoře, 

James Tissot (1836-1902)



3) OTÁZKY
LUK.9.3-3/9

Lukáš 9:18 … „Za koho mne zástupy 

pokládají?“

19 Oni odpověděli: „Někteří za Jana 

Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal 

některý z dávných proroků.“

20 Řekl jim: „Za koho mne pokládáte vy?“

Když je Ježíš chtěl něco naučit, někam 

nasměrovat, pokládal otázky, podobně 

jako rabíni té doby, kteří často pokládali 

otázky.

Např. něco prožíváme, ptáme se Boha na 

něco a Boží odpověď je, že nám položí 

otázku, která odhaluje podstatu toho, na co 

se ptáme, takže nám tím dává i odpověď.

Celkově je v evangeliích 307 otázek, které 

Ježíš položil.

Ježíš a učedníci, James Tissot (1836-1902)



4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKA
LUK.9.3-4A/9

Lukáš 9:18 … „Za koho mne zástupy pokládají?“ 19 Oni odpověděli: „Někteří za Jana 

Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal některý z dávných proroků.“ 20 Řekl jim: „Za koho 
mne pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Pomazaného.“

- Jan Křtitel byl významná osoba Izraele té doby, takže jako dnes třeba náš premiér 

(někteří ho mají rádi, někteří ho nesnáší)

- Eliáš byla jedna z největších postav jejich dějin, jako pro nás třeba Jan Hus

- Dávní proroci – významné osoby dějin – jako pro nás např. Karel IV., Přemysl Otakar 

II.,Tomáš Garrigue Masaryk

Ježíš pro nás může být významná postava dějin, skutečná historická postava, vzor 

morálky, náboženský vůdce, myslitel.



4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKA
LUK.9.3-4B/9

- Muslimové vyznávají, že Ježíš je prorok, ale pokud Ježíše nazvete Božím synem, tak je 

to pro ně velké rouhání.
- Někteří, když se řekne Ježíš, tak vnímají náboženský obřad, krucifix

- Někteří filozofové dokonce tvrdí, že Ježíš je největší morální autoritou všech dob (což 

jistě je) – řeknou to i často ateisté

Ale tito všichni vám řeknou, že byl jen učitel, jen člověk.

Dokonce Židé v poslední době objevují, že Ježíš byl skvělým příslušníkem tohoto národa.

Jenže když řeknete, že On není jen člověk, že je Bůh, že je Boží Syn, tak se na vás lidé 

dívají dost podivně.



4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKA
LUK.9.3-4C/9

Křesťanství stojí a padá na totožnosti Pána Ježíše 

Krista !

Ale ta nejdůležitější otázka je, kým je pro tebe Ježíš? 

Jsme vyznavačskou církví, která vyznává 

ukřižovaného Krista, je Ježíš naším Pánem?

V dějinách byl v církvi vždy boj mezi těmi, kteří měli 

úplně jiný základ, šlo jim o vše možné a mezi těmi, co 

vyznávali Ježíše Krista jako svého Pána.

Je Ježíš tvůj Pán? Tvůj spasitel?

Ukřižování Krista, James Tissot (1836-1902)



4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKA
LUK.9.3-4D/9

Petrovo vyznání stojí v protikladu ke všem ostatním 

názorům. Je tím řečeno, že všechna ta ostatní pojetí, 
jakkoliv vznešená, jsou nedostatečná a nemohou 

vyjádřit, kým Ježíš je!

Ježíš je nesrovnatelný, pokud Ježíše s někým 

srovnáváme (např. z historie), tím jeho význam 

zmenšujeme.

Ježíš je jedinečný Boží Mesiáš.

Ukřižování Krista, James Tissot (1836-1902)



4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKA
LUK.9.3-4D/9

Matouš 16:15 Řekl jim: „A za koho mě pokládáte 

vy?“ 16 Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn 
živého Boha.“ 17 Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený 

jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a 

krev, ale můj Otec, který je v nebesích. 18 A já ti 

pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou 

církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

Poznat, kým je Ježíš je zjevení, to nám neukáže lidské 

myšlení (tělo a krev), jen Duch Svatý nám to může 

zjevit.

Jen Duch nám odkrývá duchovní skutečnosti a 

mnohým lidem je to skryté. Pokud chcete odhalit 
kým je Ježíš, pak proste Boha, aby vám to ukázal.

Ukřižování Krista, James Tissot (1836-1902)



4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKA
LUK.9.3-4D/9

17 Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-

Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, 
který je v nebesích. 18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a 

na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji 

nepřemohou.

Matouš navíc doplňuje, že každý, kdo tomuto 

porozuměl, je blahoslavený (šťastný).

Církev se dá budovat jen na tomto základě, na 

zjevení, kým je Ježíš.

Kým je Ježíš pro tebe?

Ukřižování Krista, James Tissot (1836-1902)



5) SPRÁVCI
LUK.9.3-5A/9

20 Řekl jim: „Za koho mne pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Pomazaného.“

21 Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali,
22 a řekl: „Syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů 

Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen.“

Když Ježíš je vyučil, viděl, že mu jsou věrní, že se na ně může spolehnout a když 

porozuměli, kým je, pak jim může zjevit určité tajemství, které neřekl nikomu jinému, jen 

těm nejbližším.

My jsme správci toho, co nám Bůh svěřil.

- Když porozumíme více jeho slovu, může nám svěřit víc

- Když mu jsme věrní, když se na nás může spolehnout, může nám svěřit víc
- Když ještě více porozumíme, kým On je, může nám svěřit víc



5) SPRÁVCI
LUK.9.3-5A/9

Několik míst z Bible, které o tom mluví:

1 Petrův 4:10 Dary milosti, podle toho, jak jej 

každý přijal, si služte navzájem jako dobří 

správci rozličné Boží milosti.

1 Korintským 4:1 Ať o nás každý smýšlí jako o 

služebnících Kristových a správcích Božích 

tajemství.

Ježíš byl jistě rád, že se mohl podělit s tím, co 

již dlouho prožíval. 

Bylo to na cestách, když byli ve vesnici 

Cezarea Filipova

Cesarea Filipova, zdroj Wikipedia



6) ZJEVENÍ KŘÍŽE
LUK.9.3-6A/9

22 a řekl: „Syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen 

od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a 
třetího dne být vzkříšen.“

Celý židovský národ očekával, že přijde Mesiáš 

(pomazaný), který dá věci do pořádku, někdo jako 

starozákonní soudce (např. Gedeon) – odstraní Římany 

a nastolí spravedlivou vládu – přicházející Mesiáš v moci 

a slávě.

Ježíš teď přichází s něčím, co bylo pro lidi té doby 

hodně zahalené – že nejprve musí přijít někdo, kdo 

bude trpět za hříchy lidstva – trpící Mesiáš.

Říká jim - budu zabit a budu i vzkříšen.

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



6) ZJEVENÍ KŘÍŽE
LUK.9.3-6A/9

22 a řekl: „Syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen 

od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a 
třetího dne být vzkříšen.“

Všimněme si také, že neříká, že ho všichni odmítnou, ale 

že ho odmítnou náboženští vůdcové. Ježíš byl velmi 

oblíbený u lidu a neoblíbený u vedoucích.

Hlavní důvod, proč ho odmítli, byly falešné představy, 

jak má Mesiáš vypadat, co má dělat.

Takže bychom očekávali, že pošle apoštoly, aby to 

všem začali říkat, kým on je.

21 Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali, …

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



6) ZJEVENÍ KŘÍŽE
LUK.9.3-6B/9

Ježíš jim začal ukazovat, co je jeho hlavní úkol, to je jistě 

překvapilo, to neočekávali.

Ve Starém zákoně nacházíme více takových míst:

Žalmy 22:15 Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se 

uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru.

16 Jak hliněný střep vyschla má síla, jazyk se mi lepí na patro, 

určils mi místo v prachu smrti.

17 Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce 

a nohy.

18 Počítám všechny své kosti. Oni civí, sledují mě,

19 dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv.

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



6) ZJEVENÍ KŘÍŽE
LUK.9.3-6C/9

Ježíš jim začal ukazovat, co je jeho hlavní úkol.

Ve Starém zákoně nacházíme více takových míst:

Izajáš 53:3 Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, 

který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje 

tvář -- všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili.¶

4 Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše 

bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je 

zasažen a ubit Bohem a zkrušen.

5 Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán 

za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj 

a jeho šrámy jsme uzdraveni.

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



7) VEZMI SVŮJ KŘÍŽ
LUK.9.3-7/9

23 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať 

zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a 

následuje mne.

Odsouzení zločinci nosili horní část kříže na místo 
popravy, věděli, že to je definitivní, že je konec.

- Popři sám sebe (každý den) – máme popravit 

naše sobecké ambice – žijme pro něho, ne pro 

sebe

- Dobrovolně žít způsobem, kterým žil On (každý 

den)

- Následovat ho (každý den)

Jeho kříž je příkladem pro naše následování, cesta 

ke slávě je skrze kříž.

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



7) VEZMI SVŮJ KŘÍŽ
LUK.9.3-7/9

23 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať 

zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a 

následuje mne.

Zástupy totiž chtěly Ježíše prohlásit za vůdce 
politického hnutí – teď se něco konečně pohne, 

vezmeme meče a proměníme společnost. 

Ale Ježíš jim dal úplně jiné nasměrování – jestli mne 

chcete následovat, tak musíte se mnou nést i moje 

utrpení (všichni věděli jaké utrpení je křižování).

22 a řekl: „Syn člověka musí mnoho vytrpět

Možná po tomto ztratil některé své učedníky

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



8) KVŮLI MNĚ
LUK.9.3-8/9

24 Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí 

ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji 
zachrání.

Marek 8:36 Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý 

svět, ale své duši uškodí?

37 Neboť co může dát člověk výměnou za svou 

duši?

My všichni jsme stvořeni Bohem, On má pro nás 

svůj plán, ale pokud řešíme stále své plány, své 

touhy, nikdy nevstoupíme do toho, co nám Ježíš 

připravil.

Ten pravý život je teprve až svou duši, svůj život 
svěříme jemu.

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash



9) NEOKUSÍ SMRTI
LUK.9.3-9/9

27 Vpravdě vám pravím: Jsou někteří z těch, kdo 

tu stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud nespatří 
Boží království.“

Učedníci viděli jeho smrt a jeho vzkříšení a pak také 

o Letnicích byl vylit Duch svatý, viděli Boží 

působení, tedy moc Božího království.

Také to souviselo s tím, že 3 učedníci na hoře (to 

probereme příště) viděli moc Božího království, 

viděli Boží slávu, viděli Krista tak, jak ho ještě 

neviděli.

Byla to reakce, že mohli být zaskočeni tím, že jim 

Ježíš řekl, že budou trpět.

Kříž, ilustrační foto, zdroj Unsplash


