LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
26.ČÁST LUK. 9:1-10
BÝT JEHO VELVYSLANCEM

1) VYSLÁNÍ

LUK.9.1-1/11

Lukáš 9:1 Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k
léčení nemocí. 2 Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné.
3 A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani
nemějte dvě košile. 4 A do kteréhokoli domu vejdete, tam zůstávejte a odtamtud
vycházejte. 5 Kde by vás nepřijali, při odchodu z toho města setřeste prach ze svých
nohou na svědectví proti nim.“ 6 Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé vesnice,
hlásali evangelium a všude uzdravovali.
7 Tetrarcha Herodes uslyšel o všem, co se dálo, a byl na rozpacích, protože někteří
říkali, že Jan vstal z mrtvých, 8 jiní, že se zjevil Eliáš, a jiní, že vstal některý z dávných
proroků. 9 Herodes řekl: „Jana jsem sťal. Kdo je ten, o němž slyším takové věci?“ A
usiloval ho uvidět.
10 Když se apoštolové vrátili, vypravovali mu, co všechno učinili. Vzal je s sebou a
odebral se stranou do města zvaného Betsaida.

2) ZMĚNA

LUK.9.1-2/11

Lukáš 9:1 Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k
léčení nemocí. 2 Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné.
Vysláním dochází ke změně v ději, pro učedníky to byl významný krok
1.kapitola – Zachariáš a Alžběta, narození Jana Křtitele
2.kapitola – Narození Ježíše
3.kapitola – Počátek veřejné služby Jana Křtitele, rodokmeny
4.kapitola – Ježíš pokoušen Ďáblem, počátek jeho služby
5.kapitola – Ježíš povolává učedníky
6.kapitola – Vyučování učedníků
7.kapitola – Ježíš ukazuje, kým je (uzdravení setníka, setkání z hříšnou ženou)
8.kapitola – Pokračuje vyučování (podobenství o rozsévači), bouře, démonizovaný
Učedníci byli stále s Ježíšem, věděli, že když je Ježíš s nimi, je to to nejpevnější místo na
zemi. Teď přichází změna – musí jít a Ježíš není přímo s nimi.

3) SAMOSTATNOST

LUK.9.1-3A/11

Je to podobné jako výchova dětí, do určité
doby musí být v rodině.
Rodina je
-

Škola (učí se mluvit a poznávat písmenka)
Církev (učíme děti se modlit, čteme s nimi
Bibli)
Zaměstnání (dostávají první úkoly)
Nemocnicí

Ale pak přichází čas, kdy je vyšleme do školy.
Tam už nejsou s rodiči, už jsou samostatnější. V
dospělosti pak přichází další čas, kdy se
oddělí od rodičů a budou mít vlastní
domácnost.

Děti ve škole, ilustrační foto, zdroj Unsplash

3) SAMOSTATNOST

LUK.9.1-3B/11

Ježíš své učedníky nejprve vyučoval, trávil s
nimi čas a teď je vysílá (po 2 letech).
Věděli, že je Pánem nad živly, nad
duchovním světem, nad životem i smrtí a teď
potřebují pochopit, že On je s nimi
prostřednictvím Ducha Svatého stále a to i
mimo církev, když jsme v úplně jiném
prostředí.
Potřebovali prožít, že Ježíš má nejenom moc
konat zázraky, ale i pravomoc udělit druhým
tuto sílu (moc, schopnost)
Podobně jako pro děti je škola něčím novým,
seznamují se a také mohou prožívat první
nepochopení i konflikty.

Děti ve škole, ilustrační foto, zdroj Unsplash

4) SCHOPNOST

LUK.9.1-4/11

Lukáš 9:1 Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu (schopnost překonat = dynamis) a
pravomoc (autoritu = exousie) nad všemi démony i k léčení nemocí. 2 Poslal je hlásat Boží
království a uzdravovat nemocné.
Máme tedy hlásat Boží Království, které přichází s Ježíšem a na potvrzení máme (i my!)
vyhánět démony a uzdravovat nemocné, Bůh nám k tomu dal pravomoc.
1 Korintským 4:20 Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci (dynamei).
2 Korintským 4:7 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci
(dynameos) byla z Boha, a ne z nás.
Koloským 1:11 a abyste byli posilováni každou mocí (dynamei) podle síly jeho slávy k
veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí

2 Petrův 1:3 Jeho božská moc (dynameos) nám darovala všechno, čeho je třeba k životu
a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí.
V NZ se toto slovo vyskytuje 119x

5) POSLAL JE
Lukáš 9:1 Svolal si Dvanáct
apoštolů a dal jim sílu (dynamis) a
pravomoc nad všemi démony i k
léčení nemocí. 2 Poslal je hlásat
Boží království a uzdravovat
nemocné.
Jdeme tehdy, když nás Bůh pošle,
nemůžeme si jít, kam chceme my,
ale On nás posílá, kam je potřeba.
Ježíš je poslal do vesnic okolo,
nejspíše v Galilei, protože tam byl
vládce Herodes Antipas.
Osobní př.

LUK.9.1-5/11
Dům, kam mne Bůh poslal.

5) POSLAL JE
Lukáš 9:1 Svolal si Dvanáct
apoštolů a dal jim sílu (dynamis) a
pravomoc nad všemi démony i k
léčení nemocí. 2 Poslal je hlásat
Boží království a uzdravovat
nemocné.
Jdeme tehdy, když nás Bůh pošle,
nemůžeme si jít, kam chceme my,
ale On nás posílá, kam je potřeba.
Ježíš je poslal do vesnic okolo,
nejspíše v Galilei, protože tam byl
vládce Herodes Antipas.
Osobní př.

LUK.9.1-5/11
Dům, kam mne Bůh poslal.

6) INSTRUKCE

LUK.9.1-6A/11

3 A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani nemějte
dvě košile.
Říká tedy – když vás někam pošlu, tak vás také zabezpečím, postarám se o vás ještě ten
den, kdy vyjdete na cestu.
Vyslání dvanácti, James Tissot (1836-1902)

Marek 6:8 Přikázal jim: „Neberte si nic na
cestu, jen hůl, ne chleba, ani mošnu, ani
měďáky do opasku, 9 ale mějte uvázané
sandály a neoblékejte si dvojí spodní
oděv.“
Když děláme to, co On po nás chce, pak
také chce, abychom v tom spoléhali na
jeho zásobách ne na našich zásobách,
vyslal je na více dní.

6) INSTRUKCE

LUK.9.1-6B/11

4 A do kteréhokoli domu vejdete, tam zůstávejte a odtamtud vycházejte.
Matouš 10:11 Do kteréhokoli města nebo vesnice vejdete, vyptejte se, kdo v něm je toho
hoden; a tam zůstaňte, dokud neodejdete. 12 Když budete vcházet do domu, pozdravte
jej. 13 Bude-li toho ten dům vskutku hoden, ať na něj přijde váš pokoj. Nebude-li však toho
hoden, ať se váš pokoj navrátí k vám.
Vyslání dvanácti, James Tissot (1836-1902)

Máme tedy nacházet lidi, kteří jsou
ochotní nás přijmout – lidé pokoje.
Když nás lidé přijímají, tak i oni mohou
obdržet požehnání a nepřijímají tím jen
nás, ale toho, který nás posílá.

6) INSTRUKCE

LUK.9.1-6C/11

5 Kde by vás nepřijali, při odchodu z toho města setřeste prach ze svých nohou na
svědectví proti nim.“
Bible počítá s tím, že nás někde nepřijmou, pak
máme setřást prach z nohou.
Co to znamená? To bylo takové znamení
odmítnutí. Rabíni to používali, když šli přes
pohanská území – jakmile přešli na území
Izraele, tak vyklepali prach z nohou. Tím říkali,
vyklepáváme tu pohanskou nečistotu.

Křesťané to používali také – na Židy. Sk. 3:51 Oni
proti nim vytřásli prach z nohou a přišli do Ikonia.
Když nás nepřijímáte, tak jste jako pohané. Když
nás lidé nepřejímají, tak to máme ze sebe
vyklepat.

Vyslání dvanácti, James Tissot (1836-1902)

7) SVĚDKOVÉ

LUK.9.1-7/11

Jan 8:17 A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravé.

Aby jim lidé věřili, chodili po dvou (svědectví
dvou osob je pravé)
Bible nám ukazuje, že svědek události mohl být
brán pouze, pokud byl:
-

Věrohodný (jeho slovo bylo pravdivé)
Autentický (byl toho přímo účasten)

I my potřebujeme být věrohodnými svědky,
toho kým je pro nás Ježíš. Říkáme jen to, co Ježíš
dělá v našem životě.
Co Ježíš udělal ve tvém životě tento týden?

Vyslání dvanácti, biblická ilustrace

8) CO HLÁSALI?

LUK.9.1-8/11

2 Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. … 6 Vydali se na cestu a
procházeli jednotlivé vesnice, hlásali evangelium (euangelion=dobrá zpráva) a všude
uzdravovali.
Mluvili o Ježíši – protože je tady Ježíš, tak se i pro
vás přiblížilo Boží království.
Hlásání evangelia bylo i před Ježíšem – např.
když byl zvolen nový císař, tak se to vyhlašovalo
jako dobrá zpráva (tedy euangelion).
Pro každého Žida bylo hlásání, že se přiblížilo
Boží království, dobrou zprávou.

Potvrzovali to tím, že uzdravovali – aby bylo
jasné, že to není něco z tohoto světa (že je to
od Boha, nadpřirozené)

Vyslání dvanácti, biblická ilustrace

9) HERODES ANTIPAS

LUK.9.1-9/11

7 Tetrarcha Herodes uslyšel o všem, co se dálo, a byl na rozpacích, protože někteří říkali,
že Jan vstal z mrtvých, 8 jiní, že se zjevil Eliáš, a jiní, že vstal některý z dávných proroků.
9 Herodes řekl: „Jana jsem sťal. Kdo je ten, o němž slyším takové věci?“ A usiloval ho
uvidět.
Zdá se, jakoby tento text tam ani
nepatřil, proč se zde mluví o
Herodovi?
Vládl 4 př.n.l. až 39 n.l. nad Galileou a
Pereou.
Tento král byl na rozpacích, byl
zmatený, v podstatě měl strach a
obavy!!
Co ho tak rozrušilo?

Vyslání dvanácti, biblická ilustrace

LUK.9.1-10A/11

10) KDYŽ KÁŽEME
6 Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé
vesnice, hlásali evangelium a všude uzdravovali.
Nevíme, co přesně apoštolové kázali a kde byli,
ale vidíme, jaký to mělo dopad.

Tak obrovský, že i sám král byl znepokojen! Když
kážeme o Ježíši, tak to má velký vliv.
Kázali, že přichází Boží vláda a Herodes byl
vládce.
Myslel si, že umlčel toho, který mu kázal o
morálce a teď je tady 12 takových jako byl Jan
Křtitel.
Ježíš a Herodes, Albrecht Durer, 1509

LUK.9.1-10B/11

10) KDYŽ KÁŽEME
6 Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé
vesnice, hlásali evangelium a všude uzdravovali.
Značně ho to rozrušilo? Kdo je ten Ježíš? Kdo jsou
ti jeho učedníci?

Když tedy kázali učedníci, všech se to dotýkalo a
to platí i pro nás.
Naše kázání má vliv! Duchem naplněná osoba
má takový vliv, že i vládci se třesou strachy.

Ježíš a Herodes, Albrecht Durer, 1509

11) CO KÁŽEME?

LUK.9.1-11/11

1 Korintským 1:22 Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost,
23 my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství,
24 ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista -- Boží moc (dynamin) a Boží
moudrost.
Centrem našeho kázání musí být Ježíš. Učedníci mluvili o Ježíši, že se přiblížilo Boží
království, protože přišel Ježíš.
Pokud kážeme jen o morálce, tak to není pravé evangelium.
Pokud kážeme jen o prosperitě, tak to není pravé evangelium.
Pokud kážeme jen o duchovních silách, tak to není pravé evangelium.
Základ našeho kázání musí být pozvánka k tomu, aby lidé vstoupili do vztahu s
Ježíšem. Je tady Boží království, protože je tady Ježíš, který chce vstoupit do tvého
života.
My jsme jeho velvyslanci, zastupujeme jeho zájmy na zemi.

