
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

Z HORY DO SLÁVY DO ÚDOLÍ DÉMONŮ  
- LK 9,28-36  

Čtyři „trvalé“ problémy Ježíšových učedníků
 

37Když příštího dne sestoupili s hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. 38A hle, jakýsi muž ze 

zástupu volal: "Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě; 39hle, 

zachvacuje ho duch, takže znenadání vykřikuje, a lomcuje jím, až má pěnu kolem úst; jen 

stěží od něho odchází a tak ho moří. 40Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale 

nemohli." 41Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi 

a snášet vás? Přiveď sem svého syna!" 42Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a zkroutil 

v křeči. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. 43Všichni užasli nad 

velikou Boží mocí. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: 44"Slyšte a 

dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí." 45Oni však tomu slovu 

nerozuměli a jeho smysl jim zůstával skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo 

zeptat. 46Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. 47Když Ježíš poznal, čím se obírají, 

vzal dítě, postavil je vedle sebe 48a řekl jim: "Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá 

mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mne poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, 

ten je veliký." 49Jan mu na to řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu vyhání 

démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my." 50Ježíš mu řekl: "Nebraňte mu! 

Kdo není proti vám, je pro vás." 

 

Shrnutí:   

Ježíš přináší něco z odlesku Boží slávy, kterou učedníci zakusili na hoře 

proměnění také dolů, do údolí démonů a učí své učedníky čtyřem 

důležitým věcem: víře, porozumění, pokoře a opravdové toleranci. 

 

ÚVOD 

Lukáš ve svém popisu uzdravení posedlého chlapce pod horou proměnění 

vůbec nezmiňuje: 

1. 

2. 

3. 
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Biblické odkazy:  

 MT 17; MK 9; MK 9,24; J 5,39 

1. VÍRA (V. 37-43a) 
Lukáš zmiňuje některé „drobnosti“: 

- Jediný syn otce - a otec na tom zakládá svou prosbu 

- Učedníci již podruhé v 9. kapitole nedokážou naplnit potřebu lidí 

- Po uzdravení Ježíš vrátil syna otci 

- Všichni byli udiveni Boží velebností (v. 43) 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 9,35; Lk 9,41; Lk 7,12; Lk 8,42; Žd 11,17; 1J 4,9; J 3,16; Ř 5,8 ; Sk 20,30; 1K 

6,11;Ef 2,1-2; 2K 4,4; 1J 3,8;2Pt 1,16 

 

2. POROZUMĚNÍ (V. 43b-45) 
Musíme se soustředit na Kristův kříž - jenom skrze něj přichází skutečné 

porozumění. 

Máme začít od věcí, kterým rozumíme, aplikovat je do svého života a 

Bůh nás povede dále. 

 

 

 

 

 

 

 Biblické odkazy:  
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  Ga 6,14; Lk 9,26; Lk 9,22; 

 

3. POKORA (V. 46-48) 
Pokora je charakteristickým Ježíšových učedníků - ukazuje na to, že 

následujeme Pána a posloucháme ho, že mu věříme a rozumíme MU.  

Tam, kde není pokora, tam bují sektářství, hádky, sváry, hněv, křik a 

závist a všemožné další hříchy. 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 20,20-21; Mt 18,4; Mt 11,29; Sk 20,19; Ko 3,12; Jk 4,6; 

 

4. TOLERANCE (V. 49-50)  
Musíme se naučit rozlišovat mezi tolerancí v různosti a uniformitou.  

Kristova tolerance podporuje jinakost!  

Musíme vidět rozdíl mezi tolerancí a zápasem o čistotu evangelia.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Fp 1,15-18; Ga 1,8; 3J 4; Ef 4,15; 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 9,37-50 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky  

 

 

 

Příští neděli po obědě proběhne první jarní gril párty u Suchých na 

zahradě - více informací u Honzy. 

Letní  English Camp se koná od 11. do 18. července v Nečtinách. Přihlášky 

jsou k dispozici u Jardy.  

Nahrávky kázání jsou k dispozici na webových stránkách nebo je možné 

dodat na CD (Jarda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. 

Efezským 4:15  
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