
4.1 Evangelium podle Lukáše 

4.1 Autor, doba a místo vzniku 

4.2 Styl evangelia 

4.3 Struktura evangelia 

4.4 Teologie evangelia 

  a) dějiny jako dějiny spásy 

  b) christologie evanglia 

  c) církev 

  d) „konec časů“: čas Ducha 

  e) Ježíš – zjevení Božího milosrdenství 





4.1 Autor, doba a místo vzniku 

 Tradice: Pavlův 
spolupracovník, lékař 

 Biblistika: řecky 
hovořící 
pohanokřesťan 

 Vznik roku 80-85 (Sk 
kolem roku 90) 

 Mimo Palestinu v 
helénistické oblasti 



4.2 Styl evangelia 

 Dobrá řečtina, styl 

 Text pro 
pohanokřesťany 

 Prameny: Mk, Q, 
vlastní (malá a velká 
vsuvka) 

 Vypráví v literárně 
poetickém stylu a na 
vysoké úrovni 



4.3 Struktura evangelia 

1) Předmluva 1,1-4 

2) Vyprávění o Ježíšově 
původu 1,5 – 2,52 

3) Příprava a Ježíšovo 
působení v Galileji 
(4,1 – 9,50) 

4) Cesta do Jeruzaléma 
(9,51 – 19,27) 

5) Ježíšova činnost v 
Jeruzalémě  

 (19,28 – 21,38) 

6) Ježíšovo utrpení, 
smrt a vzkříšení  

 (20,1 – 24,53) 



4.4 Teologie evangelia 

  a) dějiny jako dějiny spásy 

  b) christologie evanglia 

  c) církev 

  d) „konec časů“: čas Ducha 

  e) Ježíš – zjevení Božího milosrdenství 



a) dějiny jako dějiny spásy 

 Lukáš Ježíšovu 
událost zařazuje do 
dějin světa 

 V dějinách se odvíjí 
Boží plán spásy 

 Dvojdílo evangelia a 
Skutků apoštolů 

 „Dnešek období 
spásy“ 



b) christologie evanglia 

 Ježíš – Spasitel 
chudých  

 Pastýři 

 Ženy 

 Chudí (materiálně i 
morálně) 



c) církev 
 

 Církev pokračování 
pravého Izraele 

 Symbolem pravého 
Izraele je chrám 

 Církev jako pravá 
pokračovatelka 
synagogy 

 Křesťanská víra 
naplněním víry Izraele 



d) „konec časů“:  
čas Ducha 

 Hlavní problém: 
zpoždění Kristova 
příchodu 

 U Lk tedy období 
Ducha, který vede 
církev 



e) Ježíš – zjevení Božího 
milosrdenství 

 Lk 4,14-40: dnes se 
splnilo toto Písmo 

 Boží spása skutečností 

 „Milostivé léto“ 

 Ježíš je „Boží 
dobrotou a láskou k 
lidem“ (srov. Tt 3,4) 

 Vše lze vyčíst z toho, 
jak Ježíš jedná s lidmi 
na okraji společnosti  


