BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

DOTEK JEŽÍŠE - LK 7,11-17
Vzkříšení mrtvého syna vdovy z Naim
11Hned

nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci veliký zástup
lidí.
se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a
ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. 13Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a
řekl jí: "Neplač!" 14Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl:
"Chlapče, pravím ti, vstaň!" 15Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
16Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a
"Bůh navštívil svůj lid". 17A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí.
12Když

Shrnutí:
Ježíš Kristus se prokazuje jako mocný Zachránce a dárce života. Dotýká se
nás na naší cestě ke smrti, zastavuje pohřební průvod našeho života, a
svým mocným Slovem nás volá ze smrti do života.

ÚVOD
Setníkův otrok z předchozího příběhu (Lk 7,1-10) byl uzdraven ze
smrtelné nemoci Ježíšovým mocným ____________________.
V dnešním příběhu vidíme vzkříšení mrtvého chlapce, které ukazuje na
vzkříšení Ježíše Krista, který jediný přináší život.

Biblické odkazy:
 Boží Slovo: Lk7,7; Žd 11,3; Jk 1,18; 1Pt 1,23; 1Pt 2,2; Žd 5,12;
 Lidé vzkříšení z mrtvých: 1Kr 17,17-24 (syn vdovy); 2Kr 4,8-37 (syn Šúnemanky);
Mt 9,18-26; Mk 5,21-43; Lk 8,40-56 (Jairova dcera); J 11 (Lazar); Žd 11,35
 Lk 7,7; Lk 4,4; Lk 19,10; Zj 20,11-15; Lk 16,27-31;

1.

JEŽÍŠ POTKÁVÁ POHŘEBNÍ PRŮVOD (V. 11-12)

Ježíš se vypravil do malého města jménem _________________.
Ježíše následoval veliký zástup. Podobně veliký zástup vycházel také
z městské brány v Naim.
Na rozdíl od zástupu s Ježíšem byl tento zástup pohřební.
Řada žen v Lukášově evangeliu: Alžběta, Marie, Anna, Herodiada, vdova
ze Sarepty, Petrova _________________, vdova z Naim.

Biblické odkazy:
 Ř 5,6-8;

2.

JEŽÍŠ SE SLITOVÁVÁ (V. 13)

Ježíš prokazuje vdově milosrdenství, jako Bůh, který se slitovává.
Pán vidí ve smrti mladého muže důsledky hříchu v lidském životě a jedná
s nimi.
Pán se dává poznat jako ten, kdo je plný soucitu a milosti

Biblické odkazy:
 Lk 5,31-32; Lk 19,10; Gn 6,5; Pl 3,21-23; Jr 45,4-5;
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3.

JEŽÍŠ ZASTAVUJE SMRT A DÁVÁ ŽIVOT (V. 14-15)

Smrt už nemá poslední slovo. Pán je dárce života.
Ježíš svou mocí zastavuje pohřební průvod - pouhým _______________.
Svým slovem dává nový život.

Biblické odkazy:
 Ř 5,6-8; Ef 2,1-5; Jk 1,18; 1Pt 1,23

4.

JEŽÍŠ JE UCTÍVÁN (V. 16-17)

Spasení z milosti vede k bázni před Bohem a k oslavě našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista.

Biblické odkazy:
 Dt 18,18; Ez 37, Jr 31; Mt 20,28; J 5,25

ZÁVĚR
Abychom mohli vzít užitek z Božího dotyku, potřebujeme:
1. Jasně pochopit, kdo to je Ježíš Kristus.
2. Porozumět svému vlastnímu stavu před Bohem.
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 7,11-17
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Lk 7,18-35

POZNÁMKA:
Všechna kázání jsou nahrávána a nahrávky jsou k dispozici na webových
stránkách. V případě potřeby je možné připravit CD s nahrávkou kázání
(Jarda).
Chceme společně strávit čas na Silvestra - pokud máte možnost,
rezervujte si tento den (odpoledne, večer) pro společenství s Božím
lidem.

MODLITBY:
Modlete se za skončení vlny násilností namířených proti křesťanům
v Uríse (Indie). Modlete se za všechny, kdo přišli o domov i své blízké.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar;
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
Efezským 2,8-9
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