BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

PROSILI HO, ABY ODEŠEL!- LK 8,26-39
Vysvobození posedlého v Gerase
26Přeplavili

se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji. 27Když vystoupil na břeh,
vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu
nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. 28Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před
ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys
mne netrápil." 29Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho
velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy
přerval a byl démonem hnán do pustých míst. 30Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?"
Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. 31A prosili Ježíše, jen aby jim
nepřikazoval odejít do pekelné propasti. 32Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na
svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. 33Tu vyšli z
toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkré srázu do jezera a utopilo se. 34Když
pasáci viděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. 35Lidé se šli
podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u
Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. 36Ti, kteří viděli, jak byl ten
posedlý vysvobozen, jim o tom pověděli. 37A všichni obyvatelé gerasenské krajiny prosili
Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby
se vrátil. 38Ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však
poslal zpět a řekl mu: 39"Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a
zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Shrnutí:
Přestože je Ježíš Kristus vítězem nad duchovní temnotou, mnozí lidé se
děsí ceny za toto vítězství a proto ho odmítají. Ti, kdo ho přijímají, se
stávají nositeli dobré zprávy o Ježíšově vítězství.

ÚVOD
Nestačí jenom slyšet Boží slovo, ale je třeba také podle něj žít.
Když to uděláme, tak bude jasné, kdo je ten, jehož poslouchají moře i vítr.

Biblické odkazy:
 Lk 8,18; Lk 8,25; Lk 8,22

1.

JEŽÍŠ KRISTUS VÍTĚZÍ NAD DUCHOVNÍ TEMNOTOU A
SPOUTANOSTÍ (V. 26-31)

Charakteristika spoutaného člověka:
•
•
•
•
Ďábel je lhář a chce nám namluvit, že s ním to bude lepší - ale vede to
jenom k duchovní i fyzické smrti.
Ježíš svou mocí vítězí nad hříchem, nad smrtí i nad duchovními
mocnostmi a spoutaností.

Biblické odkazy:
 J 8,44; Ř 8,31-34; J 10,9-15;

2.

JEŽÍŠ KRISTUS JE ODMÍTÁN KVŮLI CENĚ ZA SPASENÍ
LIDSKÉ DUŠE (V. 32-37)

Ježíš dovoluje démonům (nečistým duchům) vstoupit do stáda vepřů
(nečistých zvířat) a nechat je zahynout.
Démoni potřebovali Ježíšovo svolení - nemohou jednat, jak sami chtějí.
Ježíš ukazuje, že vykoupení nás bude něco stát - ta cena je ve
skutečnosti jeto ještě mnohem větší - je to smrt Božího Syna.
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Lidé nechtějí zaplatit žádnou cenu za svou duši - ani přijmout Kristovu.

Biblické odkazy:
 Dn 4,31-32; Zj 9,20-21; Zj 16,20-21

3.

JEŽÍŠ KRISTUS JE ZVĚSTOVÁN JAKO JEDINÁ CESTA
K ZÁCHRANĚ LIDSKÉ DUŠE (V. 38-39)

První vlastní aktivita dříve posedlého muže - touha následovat Ježíše.
Ježíš odmítá jeho následování, ale sám ho vysílá jako svého svědka - a
obnovené srdce bez problémů poslouchá Boží Slovo.

Biblické odkazy:
 Mt 28,18-20; Sk 1,8; J 14,21-24
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 8,26-39
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky

POZNÁMKA:
Příští neděli (1. 2.) budeme mít sborové modlitební shromáždění
v kanceláři od 830 - 915 . Potom bude normálně shromáždění.
15. 2. Společný oběd - rozhodnutí (příp. vysvětlení nějakých otázek nebo
poznámek) o ustanovení starších (předpokládané datum shromáždění
s ustanovením starších - 1. března 2009)
Všechna kázání jsou nahrávána a nahrávky jsou k dispozici na webových
stránkách. V případě potřeby je možné připravit CD s nahrávkou kázání
(Jarda).

MODLITBY:
Biblický sbor v Šumperku nás prosí o modlitby kvůli tlakům, jimž jsou
vystaveni ze strany sektářských věřících a lidí z dalších církví.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své
hříchy. Milostí jste spaseni!
Efezským 2:4-5
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