
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
39.ČÁST LUK. 12:1-12

NEBOJTE SE LIDÍ!



1) NEBOJTE SE!
LUK.12.1-1A/13

Lukáš 12:1 Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém; 

začal říkat nejprve svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest 

před pokrytectvím.

2 Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

3 Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v 

pokojích, bude vyhlášeno ze střech.

4 Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co 

by učinili.

5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití 

uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.

6 Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut 

před Bohem.

7 Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než 

mnoho vrabců.



1) NEBOJTE SE!
LUK.12.1-1B/13

8 Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná 

před Božími anděly.

9 Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.

10 A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo 

by se rouhal Svatému Duchu, odpuštěno nebude.

11 Když by vás vedli do synagog a před vlády a vrchnosti, nestarejte se, jak a čím 

byste se obhájili nebo co byste řekli.

12 Neboť Svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci.“



2) OBROVSKÝ DAV LIDÍ
LUK.12.1-2/13

Lukáš 12:1 Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže 

šlapali jeden po druhém;

Farizeové a zákoníci neměli Ježíše rádi, ale obyčejní lidé ho 

milovali. Možná někteří vyhledávali senzace a proto tam 

chtěli být.

Ježíš posnídal u farizea (to jsme probírali minule) a jakmile 

vyšel ven, čekal na něj obrovský dav lidí.

Kamkoliv šel, tam s ním šlo několik desítek tisíc lidí. Ježíš byl 

celebrita.

Např. nejvíce sledovaná celebrita v současnosti je 

fotbalista Cristiano Ronaldo (189 mil. sledujících na 

instagramu).
Zástupy, ilustrační foto, zdroj Unspash



3) MASKY
LUK.12.1-3A/13

Lukáš 12:1 Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, 

takže šlapali jeden po druhém; začal říkat nejprve svým 

učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, 

to jest před pokrytectvím.

Ježíš vnímal postoje farizeů (představitelů církve) a chtěl 

tímto varovat své učedníky – dejte si pozor na všechny, 

kteří se v církvi přetvařují, nosí masky (vnější vystupování 

se liší od toho, co měli uvnitř).

Proč byl Ježíš tak tvrdý na farizee, na vedoucí církve?

Protože oni vyhlašovali, že znají Boha. Byli to 

reprezentanti Boha. Prostí lidé a ostatní národy mohli 

poznat Boha Izraele jen podle toho, jak jim to farizeové 

vysvětlili.

Maska, ilustrační foto, zdroj Unspash



3) MASKY
LUK.12.1-3B/13

Lukáš 12:1 Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, 

takže šlapali jeden po druhém; začal říkat nejprve svým 

učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, 

to jest před pokrytectvím.

Dnes je to podobné – musíme se mít na pozoru, 

abychom neměli masku, nepřetvařovali se před lidmi. 

Můžeme ukazovat, že vše je OK a přitom to tak není.

Např. Jeden bratr vyhlašoval – my máme perfektní 

manželství, vůbec se nehádáme. My jsme ale věděli, že 

skutečnost je jiná. 

Proč to říkal? Chtěl vypadat dobře. I my někdy 

řekneme něco, jen abychom vypadali dobře.

Zahoďme takové masky, buďme upřímní.

Maska, ilustrační foto, zdroj Unspash



4) ODHALENÍ
LUK.12.1-4A/13

2 Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic 

skrytého, co nebude poznáno. 3 Proto vše, co jste řekli ve 

tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v 

pokojích, bude vyhlášeno ze střech.

Farizeové si mysleli, že jim to projde, že si mohou dál hrát 

na svaté lidi, na perfektní představitele židovství – že 

mohou hrát divadlo.

Ježíš je ale odhalil a veřejně vyhlásil, co je pravda –

sundal jim jejich masku.

Maska, ilustrační foto, zdroj Unspash



4) ODHALENÍ
LUK.12.1-4B/13

2 Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic 

skrytého, co nebude poznáno. 3 Proto vše, co jste řekli ve 

tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v 

pokojích, bude vyhlášeno ze střech.

- Dávali almužnu chudým, aby je lidé oceňovali

- Modlili se na dobře viditelných místech, aby je lidé 

oceňovali, jak jsou duchovní

- Něco jiného říkali a něco jiného dělali

Ježíš odhalil

- pokrytectví, hamižnost, vnitřní nečistotu, převrácené 

postoje, pýchu, soběstřednost, ….

Maska, ilustrační foto, zdroj Unspash



4) ODHALENÍ
LUK.12.1-4C/13

2 Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic 

skrytého, co nebude poznáno. 3 Proto vše, co jste řekli ve 

tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v 

pokojích, bude vyhlášeno ze střech.

Ježíš to ale říká i svým učedníkům – dejte si na to pozor, je 

to jako kvas, stačí trošičku a začne to růst.

Před Bohem jsme všichni odhaleni, před ním není nic 

skrytého, co by nebylo odhaleno.

Maska, ilustrační foto, zdroj Unspash



5) SUNDAT JAKO ODĚV
LUK.12.1-5/13

Koloským 3:8 Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, 

špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst.

9 Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého 

člověka s jeho skutky 10 a oblékli toho nového, který se 

obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který 

ho stvořil.

Písmo nás vyzývá, že pokud lžeme, máme své masky, 

přetvařujeme se, děláme ze sebe někoho lepšího než 

jsme, tak je potřeba s tím skončit.

Podobně jako když se svlékáme – tak je to jednoduché, 

prostě to odložíme, poprosíme Boha, aby nám to 

odpustil.

Převlékání, ilustrační foto, zdroj Unspash



6) NEPŘÁTELSTVÍ

LUK.12.1-6/13

Místo toho, aby se vedoucí církve zamysleli nad tím, 

co jim Ježíš řekl, tak začalo růst jejich nepřátelství.

Chtěli Ježíše nějak zničit, nějak ho zlikvidovat, aby už 

nemluvil. Chtěli ho chytit za slovo, číhat na něj jako 

když loví lovec svou oběť (chytá do pastí, ženou do 

úzkých, napadají, …).

Přitom, kdyby si dali říct, pak by jim to bylo 

požehnáním. 

Ježíš se jich ale nebál i když věděl, že toto 

nepřátelství ho bude stát život, že ho zabijí.

Zlost, ilustrační foto, zdroj Unspash



7) PŘÁTELÉ

LUK.12.1-7/13

4 Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí 

tělo, a potom již nemají, co by učinili.

Jestliže vyznáváme, že Ježíš je naším Pánem a jsme jeho 

učedníci, pak nám říká, že jsme jeho přátelé.

Takže i kdybychom neměli moc přátel, máme za přítele 

Ježíše.

Luk.8:21 On jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři 

jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“

Pokud nasloucháme Bohu, tak jsme jeho rodina. Tím rozšířil 

velikost své rodiny o několik miliard lidí. 

Rodina, ilustrační foto, zdroj Unsplash



8) STRACH
LUK.12.1-8A/13

4 Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo 

zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.

5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má 

pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, 

pravím vám, toho se bojte.

Ježíš věděl o nepřátelství, které cítil, ale říkal – toho se 

nebojte. Možná mají moc v tomto světě, ale nebojte se 

jich. Já se jich nebojím.

Nebojme se být jiní v této společnosti, nebojte se 

pronásledování. Co vám můžou udělat? Max. vás 

mohou zabít.

Strach , ilustrační foto, zdroj Unsplash



8) STRACH
LUK.12.1-8B/13

4 Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo 

zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.

5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má 

pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, 

pravím vám, toho se bojte.

Ježíš nám říká – chápu, že máte strach z lidí, protože vám 

mohou ublížit, ale bojte se raději to, co je mnohem 

strašnější. Budeme-li se bát toho, čeho se skutečně bát 

máme, zbavíme se strachu z menších věcí.

Bojte se toho, který vás může zabít a ještě navíc uvrhnout 

do pekla.

Strach , ilustrační foto, zdroj Unsplash



8) STRACH
LUK.12.1-8B/13

4 Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo 

zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.

5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má 

pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, 

pravím vám, toho se bojte.

V naší společnosti je to naopak – lidé se vysmívají všemu, 

co je spojené s Bohem, vírou, křesťanstvím.

Nejhloupější postava ve filmech je nějaký představitel 

církve.

Naopak nechceme vypadat špatně před lidmi, máme 

strach z lidí. I toto potřebujeme svléknout – odlož tento 

strach, co ti může udělat člověk?

Strach , ilustrační foto, zdroj Unsplash



9) PEKLO
LUK.12.1-9/13

4 Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo 

zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.

5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má 

pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, 

pravím vám, toho se bojte.

Gehenna = údolí Hinnom, jižně od Jeruzaléma, kde se pálili 

odpadky. Je to obraz pekla.

Co je peklo? Místo, kde člověk může strávit věčnost – proto 

stojí za to, udělat vše pro to, abychom tam neskončili. 

Matouš 13:42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a 

skřípění zubů. 

Matouš 24:51 Oddělí ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam 

bude pláč a skřípění zubů.“

Abraham a Lazar v nebi a bohatý v pekle, James Tissot



10) POVZBUZENÍ
LUK.12.1-10A/13

6 Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani 

jeden z nich není zapomenut před Bohem.

7 Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 

Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců.

Matouš 10:29 Neprodávají se dva vrabci za haléř?

Je zde rozpor – je vrabec za haléř (assarion – desetina 

denáru), nebo dva vrabci za haléř? V tom je ale 

obsaženo to, co chtěl Ježíš říct – někdy počítali 1 

vrabce, někdy 2, to nikdo moc neřešil. Ale Bůh zná i 

toho naprosto bezvýznamného vrabčáka.

Vrabci, ilustrační foto, zdroj Unsplash



10) POVZBUZENÍ
LUK.12.1-10B/13

6 Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani 

jeden z nich není zapomenut před Bohem.

7 Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 

Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců.

Podobně vlasy – máme v průměru cca 140.000 vlasů –

někdo méně, někdo více. Ani nepoznáme, když nám 

spadne z hlavy, za den nám spadne 70-100 vlasů. Vlas 

roste 2-6 let a pak vypadne. Ale Bůh o tom ví!

Máme velkou hodnotu, nejsme zapomenuti před 

Bohem.

Vlasy, ilustrační foto, zdroj Unsplash



10) POVZBUZENÍ
LUK.12.1-10C/13

6 Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani 

jeden z nich není zapomenut před Bohem.

7 Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 

Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců.

Proč to zde Ježíš říká?

Abychom se nebáli lidí, dokonce i takových, kteří nám 

chtějí ublížit.

Abychom se nebáli vyznávat, že patříme Ježíši, že jsme 

v něj uvěřili.

Vlasy, ilustrační foto, zdroj Unsplash



11) PŘIZNAT SE KE KRISTU
LUK.12.1-11/13

8 Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal 

před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly.

9 Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před 

Božími anděly.

Nebojte se lidí, protože vyznávat Ježíše veřejně má velký 

význam – Bůh se k nám přizná a to bude důležité k 

tomu, abychom mohli do nebe.

I pro lidi té doby to nebylo jednoduché – kdo byl 

nadšený z Ježíše, tak ho vyloučili ze synagogy, tím mohl 

mít problémy s tím, jak se uživit.

Celá historie je toho plná.

Vyloučení z církve, ilustrační foto, zdroj Unsplash



12) HŘÍCH PROTI DUCHU
LUK.12.1-12/13

10 A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo by 

se rouhal Svatému Duchu, odpuštěno nebude.

Matouš 12:31 Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale 

rouhání proti Duchu odpuštěno nebude.

Je nám odpuštěn každý hřích?

Kdo mluvil něco velmi nepěkného o Duchu Svatém? Farizeové!

Tak dlouho mluvili stále proti Ježíši a Duchu Svatém, že překročili bariéru, z které už nebylo 

návratu. Nebyli už schopni činit pokání, neslyšeli už Boží hlas.

Židům 3:15 Když se říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce….



13) KDYŽ JSME V PROBLÉMECH

LUK.12.1-13/13

11 Když by vás vedli do synagog a před vlády a vrchnosti, nestarejte se, jak a čím byste 

se obhájili nebo co byste řekli. 12 Neboť Svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba 

říci.“

Nemáme se bát lidí a ani náboženských lidí (tváří se svatě, ale svůj život nežijí podle 

Božího slova). 

Je to povzbuzení – často vládci mají více informací, znalostí, vědí, co mají říct. Mají své 

právníky, …

Když se nám stane, že jim budeme vydáni, tak může chytit panika – když něco špatně 

řeknu, použijí to proti mně! Duch Svatý nám pomůže, že budeme vědět, co máme říct.


