LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
10.ČÁST LUK. 4:31-44

1) KAFARNAU

LUK.4.3-1A/11

31 Sestoupil do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.
32 A byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci.
33 V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem:
34 „Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi: Svatý Boží.“
35 Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho,
aniž mu jakkoli uškodil.
36 Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „Jaké je to slovo, že v pravomoci a síle
přikazuje nečistým duchům, a oni vycházejí?“
37 A zpráva o něm se šířila do každého místa okolní krajiny.

1) KAFARNAU

LUK.4.3-1B/11

38 Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována velikou
horečkou; i poprosili ho za ni.
39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce, a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.
40 Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu;
on pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
41 Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a
nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
42 Když nastal den, vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, přišly až k
němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel.
43 On jim však řekl: „Také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království,
neboť k tomu jsem byl poslán.“
44 A hlásal je v judských synagogách.

2) V MOCI

LUK.4.3-2A/11

32 A byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci.
1 Korintským 2:4 Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti,
ale v ukázání Ducha a moci, 5 aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží
moci.
1 Korintským 4:20 Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci.

1 Tesalonickým 1:5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v
Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti; vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám.
2 Timoteovi 1:7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.

2) V MOCI
Jan 14:12 Amen, amen, pravím
vám: Kdo věří ve mne, i on bude
činit skutky, které činím já, a bude
činit ještě větší skutky než tyto,
neboť já jdu k Otci.
13 A oč byste požádali v mém
jménu, to učiním, aby byl Otec
oslaven v Synu.
14 Požádáte-li mne o něco v mém
jménu, já to učiním.“
Ježíš uzdravuje, biblická
ilustrace, zdroj freebibleimages

LUK.4.3-2B/11

3) PROGRAM CÍRKVE

LUK.4.3-3/11

Marek 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření.
16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17 Tato
znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou
mluvit novými jazyky, 18 budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to
neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“
-

Kázat evangelium
Získávat učedníky pro Krista
Vyhánět démony
Mluvit jinými jazyky
Mít autoritu
Mít Boží ochranu
Uzdravovat nemocné

Toto je program církve, toto máme dělat! Nespokojte se s ničím menším!!

4) CÍRKEV 1.STOLETÍ
Skutky apoštolské 5:12 Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A
všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví. 13 Z ostatních se k nim nikdo
neodvažoval připojit, ale lid je velebil. 14 A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství
mužů i žen, 15 takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby
na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. 16 Scházelo se také množství lidí
z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli
uzdravováni.
Skutky apoštolské 14:13 Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl býky s věnci k
branám a chtěl je se zástupy obětovat. 14 Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli,
roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15 „Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné
přirozenosti jako vy.
LUK.4.3-4/11

5) CÍRKEV PŘED PŘÍCHODEM KRISTA
Letnice – svátek prvotin, svátek první
sklizně, prvního ovoce
Stánky – svátek závěrečné sklizně
Takže církev 1.století bude ničím ve
srovnání s církví posledních časů
Zacharjáš 4:1 …Vidím svícen celý ze zlata
a na jeho vrchu nádrž na olej; na něm
sedm lamp a sedm nálevek k lampám,
které jsou na jeho vrchu. ….
Promluvil a řekl mi: Toto je Hospodinovo
slovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale
mým Duchem, praví Hospodin zástupů.
LUK.4.3-5A/11

Svícen, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

5) CÍRKEV PŘED PŘÍCHODEM KRISTA
Zjevení Janovo 11:3 A dám pravomoc svým dvěma
svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát
dní, oblečeni v žíněný šat.“ 4 To jsou ty dvě olivy a ty
dva svícny, které stojí před Pánem země. 5 Bude-li
jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a
sežehne jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí
být takto usmrcen. 6 Tito svědkové mají pravomoc
zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby
nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je
obraceli v krev, a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou,
kdykoli budou chtít.
Zjevení Janovo 1:20 Tajemství těch sedmi hvězd,
které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých
svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm
svícnů je sedm sborů.“

LUK.4.3-5B/11

Svícen, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

LUK.4.3-5B/11

5) CÍRKEV PŘED PŘÍCHODEM KRISTA
Český národ má mnoho nemocí, v počtu
Češi utratí za léky 25 miliard
zdravých jsme pod průměrem EU (71%),
korun za rok, ilustrační foto léky, zdroj Unsplash
tedy 29% národa je nějak nemocná, 6%
obyvatelstva má závažná onemocnění
(údaje veřejná správa 12/2008 – od té doby
se situace ještě zhoršila)
Není to prostor pro církev, aby naplnila to,
co je jejím programem?
Máme mnoho sociálních programů, ale
kdo se modlí za nemocné, kdo vymítá
démony?
Ježíš chce uzdravovat i dnes a chce si
používat nás !!!

LUK.4.3-5C/11

6) SEZNAM ZÁZRAKŮ

LUK.4.3-6/11

Cca 100 let před příchodem Ježíše vytvořili rabíni seznam
toho, co má dělat Mesiáš (zachránce).
-

Uzdravit hluchoněmého
Vzkřísit někoho z mrtvých
Uzdravit slepého
Uzdravit chromého
Uzdravit malomocného

Ježíš tento seznam splnil mnohokrát, přesto ho farizeové a
saduceové nepřijali, čteme, že uzdravil všechny v zástupu.
Všem ukazoval, kým je, že je ten, který měl přijít.
Kříž – symbol toho, co pro nás Ježíš
udělal, ilustrační foto, zdroj Unsplash

7) DÉMONI
33 V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým
hlasem: 34 „Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo
jsi: Svatý Boží.“ 35 Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil
doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil. 36 Na všechny padl úžas a říkali
si mezi sebou: „Jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům, a
oni vycházejí?“
Židovští rabíni také vyháněli démony. Vždy přikázali démonu, aby řekl své jméno a
poté ho oslovili jménem a vyhnali. Mesiáš měl vyhnat démona z hluchoněmého.
Ježíš se nevyptával na jeho jméno a rovnou démona vyhnal.
Proto byli úplně v úžasu, říkali si – ten má autoritu, pravomoc!
Osobní zkušenosti

LUK.4.3-7A/11

7) DÉMONI
Démoni jsou duchovní bytosti – andělé, kteří ale neslouží Bohu, ale Satanu

Nemáme i my démony? Nejsme obsazeni démonem?
Démon nikdy nemůže vstoupit do našeho života, pokud mu to nějakým naším
jednáním nedáme prostor.
Pokud prožíváte určitá pokušení, pak to ještě neznamená, že jste obsazeni démony.
Jsou tři stupně démonizace:
-

Trápení démonem, sužování
Soustavný problém
Posedlost démonem (člověk je ovládán démonem)

LUK.4.3-7B/11

8) TCHÝNĚ

LUK.4.3-8/11

38 Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla
sužována velikou horečkou; i poprosili ho za ni. 39 Postavil se nad ní, pohrozil
horečce, a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.
Petr měl tchýni, byl tedy ženatý, což poněkud odporuje učení o celibátu.
Tchýně měla vysokou horečku, tím je tělo oslabené.
Ježíš jí nejenom uzdravil, ale dal jí i energii.
Tím je zde ukázáno, že má autoritu nade vším.

Uzdravení Petrovy tchýně,
John Bridges, 19. stol.

9) VZKLÁDÁNÍ RUKOU

LUK.4.3-9/11

40 Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli
je k němu; on pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
41 Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a
nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
Ježíš vzkládal ruce na každého, mnohé církve mají učení, že bychom neměli
vzkládat ruce na někoho, kdo by mohl mít démona, že by démon mohl přejít na nás.
Ale to není možné – prokletí nikdy nepřichází bez příčiny.
1 Timoteovi 5:22 Nevzkládej na nikoho ukvapeně ruce. Neměj účast na cizích
hříších. Uchovávej se čistý.

Modlitba s dotekem rukou,
ilustrační foto, zdroj Unsplash

10) ZÁSTUPY OKOLO JEŽÍŠE
42 Když nastal den, vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly,
přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. 43 On jim však řekl: „Také
ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem
byl poslán.“ 44 A hlásal je v judských synagogách.
Ježíš neměl sociální sítě, internet a přitom stále byl někdo kolem něho. Věděli, že
Ježíš jim může pomoct, že opravdu má moc je uzdravit, osvobodit, dát jim svobodu,
posilnit je.
Čím to bylo? Že byl laskavý? Že uměl mluvit? Že byl proti farizeům?
Byla při něm Boží moc, lidé z něho cítili Boží přítomnost.

LUK.4.3-10/11

11) VÝZVA
Lukáš 17:20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim:
„Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; 21 ani neřeknou: ‚Hle, je
tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží království je mezi vámi.“
1 Korintským 4:20 Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci.
1 Tesalonickým 1:5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci
a v Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti; vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi
kvůli vám.

2 Timoteovi 1:7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a
rozvahy.
LUK.4.3-11A/11

11) VÝZVA

LUK.4.3-11B/11

Marek 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu
stvoření. 16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude
odsouzen. 17 Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou
vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18 budou brát hady do rukou a
vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a
budou se mít dobře.“
-

Kázat evangelium
Získávat učedníky pro Krista
Vyhánět démony
Mluvit jinými jazyky
Mít autoritu
Mít Boží ochranu
Uzdravovat nemocné

Toto je program církve, toto máme dělat! Nespokojte se s ničím menším!!

