
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

TAJEMSTVÍ POKORNÉ VÍRY- LK 8,40-56  
Dvě zachráněné ženy v Kafarnaum

 

40Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. 41Tu k němu přišel 

muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a 

úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, 42protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, 

a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnily. 43A byla tam žena, která měla 

dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. 44Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, 

a hned jí krvácení přestalo. 45Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl 

Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!" 46Ale Ježíš řekl: 

"Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." 47Když žena viděla, že se to 

neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho 

dotkla a jak hned byla uzdravena. 48On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." 
49Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagógy a řekl: "Tvá dcera je 

mrtva, už Mistra neobtěžuj." 50Ježíš to uslyšel a řekl: "Neboj se, jen věř a bude zachráněna." 
51Když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub 

s otcem té dívky i s její matkou. 52Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl: "Neplačte. 

Nezemřela, ale spí." 53Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. 54On však ji vzal za ruku 

a zvolal: "Dcerko, vstaň!" 55Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. 
56Jejích rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo. 

 

Shrnutí:   

Ježíš přišel, aby hledal a spasil ty, kdo jsou ztraceni, jako byl posedlý muž 

z Gerasy, ale slitovává se také nad těmi, kdo s pokornou vírou přicházejí 

k Němu a hledají jeho milost a také je zachraňuje.  

 

ÚVOD 
Bůh nás hledá jako ztracené ovce. Ale tato skutečnost nás musí vést 

k tomu, abychom také my intenzivně ____________________ Boha. 

 
 

Biblické odkazy:  

 Lk 8,30; Lk 19,10; Sk 17,26-27; Ř 3,11; J 16,8-9 
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1. OPRAVDOVÁ VÍRA PŘICHÁZÍ KE KRISTU POKORNĚ (V. 

40-42) 
Představený synagogy prokázal pokornou víru, když přede všemi vyznal 

Ježíše jako Pána.  

Vložil do Krista svou naději i víru.  

Jairova víra nebyla tak ________________ jako víra setníka z Lk 7, 

přesto na ni Ježíš ______________________. 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Žd 9,27; Sk 18,17; Lk 7,1-10;   

 

2. OPRAVDOVÁ VÍRA JE OSOBNÍ VÍROU V JEŽÍŠE KRISTA (V. 

43-48) 
Pokorná víra uzdravené ženy dostala nový prvek - stala se otázkou 

osobního vztahu této ženy a Ježíše Krista.  

I my potřebujeme jasně vyznat Ježíše přede svědky - jako křesťané to 

máme udělat především ve ________________  a potom také 

v každodenním vyznání a svědectví o Božím díle v nás.   

Víra v Ježíše Krista nikdy nebude _____________________ (Ř 10,11). 

 

 

 

 Biblické odkazy:  

 Lv 15,25-27; Mk 5,26; Mk 5,28; Mk 5,32; Ř 10,9-11;  
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3. OPRAVDOVÁ VÍRA JE VEŘEJNÝM TAJEMSTVÍM SPOJENÝM 

S JEŽÍŠEM KRISTEM (V. 49-56) 
Opravdová víra překonává překážky a je povzbuzovaná a budovaná 

samotným Kristem.  

Naproti tomu nevěřící lidé nás budou zrazovat od víry a budou se naší 

víře ______________________. 

Kristus je „veřejným“ tajemstvím opravdové víry - v Něm máme všechno 

a bez Něho nemáme nic.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Sk 16,31; Mk 5,40; Ko 2,2; Př 3,5-7 

 

 

  

 
 

 



 

4 

 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 8,40-56 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky  

 

POZNÁMKA: 
V neděli 15. 2. bude společný oběd - rozhodnutí (příp. vysvětlení nějakých 

otázek nebo poznámek) o ustanovení starších (předpokládané datum 

shromáždění s ustanovením starších - 1. března 2009) - své poznámky, 

připomínky nebo pochybnosti ohledně kvalifikace jednotlivých starších 

sdělte Jardovi, Honzovi nebo Petrovi před tímto datem. 

Nahrávky kázání jsou k dispozici na webových stránkách nebo na CD. 

 

MODLITBY: 
Barmské orgány minulý týden opět zpřísnily restrikce týkající se 

křesťanských aktivit v hlavním městě Ragoonu a okolí, jejichž součástí je i 

vydání zákazu činnosti několika společenstvím. V souladu s nařízeními 

vydanými 5. ledna se již mnoho křesťanů muselo přestat scházet v 

soukromých domech a bytech. Nařízení se dotýká osmdesáti procent 

křesťanských společenství v Rangoonu. 

 

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a 

plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny 

poklady moudrosti a poznání. 

Koloským 2:2-3  
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