
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
32.ČÁST LUK. 10:1-20

JAKO OVCE MEZI VLKY



1) ŽEŇ JE VELKÁ
LUK.10.1-1A/11

Lukáš 10:1 Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po 

dvou do každého města a místa, kam měl sám jít.

2 Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň.

3 Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.

4 Neberte si měšec ani mošnu ani sandály; s nikým se cestou nepozdravujte.

5 Do kteréhokoli domu vejdete, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘
6 A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine; ne-li, navrátí se k vám.

7 V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. 

Nepřecházejte z domu do domu.

8 A do kteréhokoli města vstoupíte a přijmou vás, jezte, co vám předloží,
9 uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.‘



1) ŽEŇ JE VELKÁ
LUK.10.1-1B/11

10 Když vstoupíte do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte:
11 ‚I ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou, vám vytřásáme. Avšak to 

vězte: Přiblížilo se Boží království.‘

12 Pravím vám, že Sodomě bude v onen den snesitelněji než tomu městu.“

13 „Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se byly v Týru a Sidónu

staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by seděli v žíni a popelu a učinili 

pokání. 14 Ale Týru a Sidónu bude na soudu snesitelněji než vám.

15 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí sestoupíš!

16 Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá 
toho, který mne poslal.“

17 Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají 

ve tvém jménu.“ 18 Řekl jim: „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk.

19 Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou 

Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží.

20 Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména 

jsou zapsána v nebesích.“



2) SEDMDESÁT (DVA)

LUK.10.1-2/11

Lukáš 10:1 Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po 
dvou do každého města a místa, kam měl sám jít.

- Ježíš neměl jen svých 12 učedníků, ale měl i další následovníky

- Vyslal 35(36) skupin do různých míst

Poslal je tam, kam chtěl jít sám. Ježíš chce být s každým člověkem, chce každému 

člověku ukázat, kým je. 

Tam, kam chce jít On, posílá tebe. Kdyby mohl, chodil by mezi lidi stále. Ale jeho úkol 

skončil a místo něj jsme tu my a touží nám dávat instrukce, kam máme jít.



3) MÁLO DĚLNÍKŮ

LUK.10.1-3A/11

2 Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň.

Matouš 9:36 Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a 

sklíčení jako ovce, které nemají pastýře.

37 Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků je však málo.
38 Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“

Žně potřebují dělníky, kteří mají vytrvalost, trpělivost, spolehlivost – být tam, kde mě 

Pán poslal, dokud neuvidím výsledky. Můžeme říct, Pán mě posílá tam a tam, ale za 

půl roku už mnozí mluví jinak. Opravdu nás tam Pán poslal?



3) MÁLO DĚLNÍKŮ

LUK.10.1-3B/11

2 Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň.

Sklizeň je vždy větší, než kolik je dělníků. Běžně se na dobu žní najímali dělníci 

(nádeníci), kteří tam pracovali např. 2 měsíce.

Sklizeň je vždy jen v určitém období, nesmíme se opozdit.

Za téměř 20 století po tomto výroku je to stále stejné.



3) MÁLO DĚLNÍKŮ

LUK.10.1-3C/11

2 Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň.

Sklizeň je vždy velká, ale tohle není na nás – je to jeho sklizeň, jeho pole. Je zde ale 

zaslíbení, že sklizeň je velká.

Když nás tedy Ježíš vyšle, budeme sklízet, ale jen když nás vyšle ON.



4) PROSTE
LUK.10.1-4/11

2 Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. 

Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou 

žeň.

Vidíme potřeby, vidíme, jak mnoho lidí trpí, jak jim 

něco chybí a my jsme přesvědčeni o tom, že Ježíš 
je odpovědí na jejich otázky, ale potřebujeme, aby 

nás Ježíš vyslal.

Nemůžeme se vyslat sami, máme prosit, aby nás 

Bůh vyslal.

Sklizeň v Jihlavě (doplňte si místo, kde bydlíte) je 

obrovská, ale těch, kdo jsou ochotni pro to něco 
udělat, je málo. Proto proste Ježíše, který je Pánem 

této sklizně, aby vás vyslal. Pane pošli mě!

Žeň je velká, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



5) OVCE MEZI VLKY

LUK.10.1-5A/11

3 Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

4 Neberte si měšec ani mošnu ani sandály; s 

nikým se cestou nepozdravujte.

Matouš 10:16 „Hle, já vás posílám jako ovce 
mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a 

prostí jako holubice.

Proč nás Ježíš posílá jako ovce, vždyť nás ti vlci 

sežerou!

Vlci a beránek, z Večerníčku



5) OVCE MEZI VLKY

LUK.10.1-5B/11

Charakter beránka:

- ovce žijí ve stádech
- nejsou chytré

- mohou zabloudit

- neumí se bránit
- nutně potřebují ochranu pastýře

- neumějí běhat

- neprosazují se

Charakter vlka:

- vlci žijí v smečce
- jsou velmi chytří

- mají dobrou organizaci

- jsou draví (Ez.22.27)
- falešní proroci jsou

draví vlci (Mat.7.15)

- skvěle běží

- prosazují se



5) OVCE MEZI VLKY
LUK.10.1-5C/11

- jsem spíše ovce nebo vlk ? (zde se mluví o lidech)

- nemáme používat vlčí taktiky k tomu, abychom lidi 

přesvědčili (různé taktiky) – Ježíš mluvil vždy přímo

- možná právě to, že jsme jiní, je můžeme zaujmout, že 
prostě neplujeme s proudem

- ovce trpělivě čeká na pokyn od svého pastýře

Naše síla není v tom, jaké máme taktiky, ale nakolik 

jsme schopni slyšet Boží hlas

Draví vlci, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



5) OVCE MEZI VLKY
LUK.10.1-5C/11

Ježíš dobře věděl o nepřátelství světa vůči Bohu, vůči 

jeho království i vůči své osobě.

Sám Ježíš říká, že ta generace, která zažila Ježíše je 

pokolení nevěřící a zvrácené.

Mezi ně posílá své učedníky – bez peněz, bez 

zaopatření, bez jídla, bez ubytování, zcela bezbranné.

Učedníci byli zcela závislí na jejich slitování! Záměrem 

bylo přivést obyvatele k rozhodnutí, jak s nimi naloží.

V jejich kultuře bylo normální ujmout se pocestných a 

postarat se o jejich potřeby. Kdyby měli peníze, tak by 
se jich ujali hned, ale Ježíš tím obyvatele vystavil 

rozhodnutí – přijmu je nebo nepřijmu?
Draví vlci, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



6) POCESTNÝ
LUK.10.1-6/11

4 Neberte si měšec ani mošnu ani sandály; s nikým se 

cestou nepozdravujte.

Ježíš jim dal důležitý úkol a říká jim – ničím se nenechte 

rozptylovat, jděte tam, kam vás posílám, každý měl 

poznat, že mají naléhavé poslání.
To neznamená, že bychom neměli být neslušní a 

nezdravit.

V židovské kultuře tehdejší doby bylo běžné, že když 

potkali pocestného, tak se ho vyptali na novinky a často 

to bylo na několik hodin. Bylo to tím, že nebyla televize, 
rádio, internet, žádné noviny, knihy, nic. Ten, kdo 

putoval přes jejich vesnici, byl pro ně jediný zdroj 
informací. Cesta k vesnici, ilustrační 

foto, zdroj Unsplash



7) POKOJ

LUK.10.1-7/11

5 Do kteréhokoli domu vejdete, řekněte 

nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘ 6 A 

bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na 

něm spočine; ne-li, navrátí se k vám.

Měli přát pokoj. Vyslovené přání pokoje 

vyjadřovalo jejich poslání – přinesli zvěst o 

pokoji a odpuštění.

Jestliže lidé v tom domě byli otevření, 

připravení ke spasení, pak obdrželi Boží 

pokoj, který jim učedníci přinesli.

Když ale někdo odmítl Krista, pak žádný 

pokoj nezískal.

Dům, kde nás mohou přijmout, ilustrační 

foto, zdroj Unsplash



8) ZŮSTÁVEJTE TAM
LUK.10.1-8/11

7 V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, 

co vám dají, neboť hoden je dělník své 

mzdy. Nepřecházejte z domu do domu.

Jestliže byli v nějakém domě přijati, měli 

zde zůstat i když třeba strava nebo 

ubytování nebylo moc dobré.

Možná by se našlo něco lepšího někde 

jinde, ale zde nešlo o pohodlí učedníků, 

ale o to posloužit těm lidem, kteří je přijali.

Ježíš se jistě za to modlil, aby potkali ty, 
které mají potkat a u těch měli zůstat.

Dům, kde nás mohou přijmout, ilustrační 

foto, zdroj Pixabay



9) ODMÍTNUTÍ
LUK.10.1-9/11

10 Když vstoupíte do nějakého města a 

nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte:

11 ‚I ten prach z vašeho města, který nám 

ulpěl na nohou, vám vytřásáme. Avšak to 

vězte: Přiblížilo se Boží království.‘

Symbolicky veřejným vytřepáním prachu ze 

své obuvi, měli naznačit, jaký význam a 

důsledky jejich odmítnutí má. 

Měli lidem jasně ukázat, že příležitost ke spasení 

měli, Boží království se k nim přiblížilo, možná 

zažili i uzdravení.



10) DŮSLEDKY
LUK.10.1-10/11

12 Pravím vám, že Sodomě bude v onen den snesitelněji než tomu městu.“

13 „Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se byly v Týru a 

Sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by seděli v žíni a popelu 

a učinili pokání. 14 Ale Týru a Sidónu bude na soudu snesitelněji než vám.

15 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí 

sestoupíš!

16 Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, 

odmítá toho, který mne poslal.“

Ježíš zde ukazuje, jak vážné důsledky ponesou ti, kteří zvěst odmítnou.

Odmítnutí učedníků=odmítnutí Krista=odmítnutí Boha

Ježíš chodil hlavně mezi Židy, když ho ale odmítli, bude to mít pro ně větší 

důsledky než pro pohanská města Týr a Sidón.



11) ZÁPIS
LUK.10.1-11A/11

17 Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám 

poddávají ve tvém jménu.“ 18 Řekl jim: „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako 

blesk. 19 Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad 

veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží.

20 Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše 

jména jsou zapsána v nebesích.“

V řečtině se zde užité slovo zapsána používalo pro zařazení do seznamu 

občanů města.

Tady jsme možná bezdomovci, ale jsme již občané nebe.

Filipským 3:20 Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě 
očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista,



11) ZÁPIS
LUK.10.1-11B/11

Exodus 32:32 Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře, jestli ne, vymaž mě ze 

své knihy, kterou jsi napsal.

Žalmy 69:28 Sečti jejich viny! Kéž nevstoupí do tvé spravedlnosti.

29 Kéž jsou vymazáni z knihy živých a nejsou zapsáni mezi spravedlivé.

Izajáš 4:3 I stane se, že ten, kdo zůstane na Sijónu a bude ponechán v 

Jeruzalémě, bude nazván svatý -- každý zapsaný k životu v Jeruzalémě.

Daniel 12:1 A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž 

zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až 

do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází 

zapsán v knize.

Zjevení Janovo 21:27 A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí 
ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.


