
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
25.ČÁST LUK. 8:40-56

NEBOJ SE, JEN VĚŘ !



1) VZKŘÍŠENÍ DCERY
LUK.8.4-1A/11

Lukáš 8:40 Když se Ježíš vracel, přivítal ho zástup, neboť ho všichni očekávali.

41 A hle, přišel muž jménem Jairos; byl to představený synagogy. Padl k Ježíšovým 

nohám a prosil ho, aby vešel do jeho domu,
42 protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Když Ježíš šel, zástupy 

ho tísnily.

43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, 

co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit.

44 Přistoupila zezadu, dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo.

45 Ježíš řekl: „Kdo se mne dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: 

„Mistře, zástupy tě svírají a tísní , a říkáš: Kdo se mne dotkl.“

46 Ale Ježíš řekl: „Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ode mne vyšla moc.“
47 Když žena uviděla, že se to neutajilo, s třesením přišla, padla mu k nohám a přede 

vším lidem vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.

48 On jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“



1) VZKŘÍŠENÍ DCERY
LUK.8.4-1B/11

49 Zatímco ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl: „Tvá 

dcera zemřela, již učitele neobtěžuj.“

50 Ježíš to uslyšel a odpověděl mu: „Neboj se, jen věř, a bude zachráněna.“
51 Když přišel do domu, nedovolil nikomu, aby s ním vešel, kromě Petra, Jana a 

Jakuba a otce a matky té dívky.

52 Všichni nad ní plakali a bili se v prsa. On řekl: „Neplačte. Nezemřela, ale spí.“

53 Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela.

54 On však všechny vyhnal ven, uchopil její ruku a zvolal: „Dívko, vstaň!“

55 I navrátil se její duch a ona hned vstala. Nařídil, aby jí dali najíst.

56 Jejích rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neřekli, co se stalo.



2) ZÁSTUP
LUK.8.4-2/11

Lukáš 8:40 Když se Ježíš vracel, přivítal ho zástup, neboť ho všichni očekávali.

Ježíš se vrací zpět, nejspíše do Kafarnau. Všichni ze širokého okolí tam přišli, všichni ho 
očekávali. Byl tam tak velký dav, že Ježíše tísnili, nemohl už ani procházet.

Otázkou je, na co čekali, co očekávali? Toužili tak po setkání s Bohem, po tom, aby k 

nim mluvil?

Na konci tohoto oddílu (verš 56) … On jim však přikázal, aby nikomu neřekli, co se 

stalo. Proč nechtěl, aby o tom mluvili? Pro rodiče to muselo být těžké - jak bychom o 

tom nemohli mluvit.

Ježíš tedy nechtěl být znát jako léčitel, ale jako Spasitel, to nejdůležitější pro něj byl 

úkol, který měl – vzít na sebe hříchy celého světa! To bylo to nejdůležitější. 



3) JAIROS
LUK.8.4-3A/11

Lukáš 8:41 A hle, přišel muž jménem Jairos; byl to představený synagogy. Padl k 

Ježíšovým nohám a prosil ho, aby vešel do jeho domu, 42 protože měl jedinou dceru, 

asi dvanáctiletou, a ta umírala. ….. 49 Zatímco ještě mluvil, přišel kdosi z domu 
představeného synagogy a řekl: „Tvá dcera zemřela, již učitele neobtěžuj.“

50 Ježíš to uslyšel a odpověděl mu: „Neboj se, jen věř, a bude zachráněna.“

51 Když přišel do domu, nedovolil nikomu, aby s ním vešel, kromě Petra, Jana a 

Jakuba a otce a matky té dívky. 52 Všichni nad ní plakali a bili se v prsa. On řekl: 

„Neplačte. Nezemřela, ale spí.“ 53 Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela.

Matouš 9:23 Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy a uviděl pištce a 

hlučící zástup, 24 říkal: „Odejděte! Vždyť ta dívka nezemřela, ale spí.“ I posmívali se 
mu.



3) JAIROS LUK.8.4-3B/11

- Jairos byl důležitou osobou toho města, 
dnes bychom řekli třeba náměstek 

primátora

- Přesto že byl tak významná osoba, tak padl 

k Ježíšovým nohám, pro něj to byla 

poslední záchrana – jestli jí Ježíš neuzdraví, 

tak umře

- Pozval Ježíše do svého domu

- Měl jedinou dceru – podobně jako ta 
vdova z Naim měla jediného syna

- Ježíš tedy šel směrem k jeho domu, po 

cestě uzdravil i ženu, co krvácela

- Po cestě také přišli lidé z domu tohoto 
Jairose a oznámili mu, že dcera už umřela

- Jairos jistě trpěl tím, že Ježíše zdržovaly 

zástupy a ta žena, která krvácela

- Ježíš podobně jako u Lazara nespěchal

Vzkříšení Jairovy dcery, Paolo Veronese, 1546



4) POROVNÁNÍ
LUK.8.4-4/11

- Setník byl významná osoba
- Setník padá k Ježíšovým nohám

- Setník prosí za člověka ze své 

domácnosti (otroka)

- Pro setníka je Ježíš poslední záchrana

- Setník měl víru

- Ježíš nevešel k němu domu, jen přikázal 

nemoci, aby od něj odešla

- Jairos byl významná osoba
- Jairos padá k Ježíšovým nohám

- Jairos prosí za člověka ze své domácnosti 

(dceru)

- Pro Jaiose je Ježíš poslední záchrana

- Jairos se bál, jeho víra selhávala

- Na rozdíl od setníka, Ježíš přichází do 

domu, šel s nimi

Proč šel Ježíš s nimi, proč neřekl 

jen: „Dívko, staň“, proč šel s nimi?

Vzkříšení Jairovy dcery, Vasilij Polenov, 1871



5) NEBOJ SE
LUK.8.4-5/11

49 Zatímco ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl: „Tvá dcera 

zemřela, již učitele neobtěžuj.“

50 Ježíš to uslyšel a odpověděl mu: „Neboj se, jen věř, a bude zachráněna.“

Jairos (jeho jméno znamená Jahve je světlo) musel být úplně psychicky na dně, je 

konec, dcera mi umřela, naprostá tma. Jeho víra, že by mohlo přijít uzdravení, se blížila k 

nule.

Proto šel Ježíš s ním, aby posilnil jeho víru, aby ho podržel v těžké chvíli.

To platí i pro nás – když máme těžké chvíli, tak Ježíš jde s námi.

Když jsme silnější ve víře, tak třeba jen řekne slovo, ale když naše víra selhává, tak jde s 

námi až na místo, kde je zdroj našeho utrpení.

Naše utrpení nemusí být stejné jako měl Jairos.



6) HLUK
LUK.8.4-6/11

51 Když přišel do domu, nedovolil nikomu, aby s ním vešel, kromě Petra, Jana a Jakuba 

a otce a matky té dívky. 52 Všichni nad ní plakali a bili se v prsa. ….

54 On však všechny vyhnal ven ….

Matouš 9:23 Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy a uviděl pištce a 

hlučící zástup, 24 říkal: „Odejděte! …..

Vcházejí do domu, kde je mnoho lidí a také najatí lidé, kteří měli plakat a bít se v prsa. 
Součástí toho byli i hudební nástroje, všichni kvíleli, naříkali, byl to obrovský hluk.

Proč je všechny vyhnal ven? V tom hluku by zaniklo to, co chtěl Ježíš ukázat – že je 

spasitel, že má moc nad životem i smrtí. 

Hluk tohoto světa nám může bránit tomu, abychom slyšeli a viděli toho, který má moc 
nad životem i smrtí.



7) POSMÍVALI SE LUK.8.4-7/11

52 Všichni nad ní plakali a bili se v prsa. On řekl: 

„Neplačte. Nezemřela, ale spí.“

53 Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela.

To, že se Ježíši posmívali, čteme ve třech 
evangeliích

Lidé bez víry se vysmívají, když řekneme nějaký 

výrok, který odporuje tomu, co vidí.

Židům 11:1 Víra jest podstata věcí, v něž 

doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 

2 Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví 

Boží.

Vírou můžete vidět věci, které jsou ostatním 

skryté, Bůh nám je potvrzuje uvnitř, i když to naše 

oči nevidí.

Vzkříšení Jairovy dcery, George Percy

Jacomb-Hood (1857-1929)



8) ÚŽAS
LUK.8.4-8/11

54 ….uchopil její ruku a zvolal: 

„Dívko, vstaň!“ 55 I navrátil se její 

duch a ona hned vstala. Nařídil, 

aby jí dali najíst. 56 Jejích rodičů 
se zmocnil úžas. On jim však 

přikázal, aby nikomu neřekli, co 

se stalo.

Nejspíše dlouho umírala, byla 

zesláblá, možná už dlouho 

nemohla chodit a Ježíš ji vzkřísil z 

mrtvých a hned vstala.

Podobně jako ten vzkříšený dyn 

vdovy – ten začal hned mluvit.

To nám ukazuje na Ježíšovu 

moc, má moc nad smrtí.

Vzkříšení Jairovy dcery, Henry Thomson, 1820



9) SPÍ
LUK.8.4-9/11

52 ….On řekl: „Neplačte. Nezemřela, ale spí.“

Ale ona opravdu zemřela 49 Zatímco ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného 

synagogy a řekl: „Tvá dcera zemřela, již učitele neobtěžuj.“

Podobně to říká i u Lazara Jan 11:11 To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; 

ale jdu, abych ho probudil.“ Jenže on nespal, byl mrtvý. 

Písmo má různé vrstvy a toto je další vrstva.

Tyto vzkříšení jsou předobrazem toho, že budeme všichni vzkříšeni a to je tajemství, proto 

Ježíš i chtěl, aby o tom vzkříšení moc nemluvili.

1 Korintským 15:51 Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme 
proměněni, 52 naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví 

vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni.



10) ŽENA V DAVU
LUK.8.4-10A/11

43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co 

měla, a nikdo ji nemohl uzdravit. 44 Přistoupila zezadu, dotkla se třásní jeho šatu, a hned 

jí krvácení přestalo. 45 Ježíš řekl: „Kdo se mne dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, 

kteří byli s ním: „Mistře, zástupy tě svírají a tísní , a říkáš: Kdo se mne dotkl.“ 46 Ale Ježíš 
řekl: „Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ode mne vyšla moc.“ 47 Když žena 

uviděla, že se to neutajilo, s třesením přišla, padla mu k nohám a přede vším lidem 

vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. 48 On jí řekl: „Dcero, tvá víra 

tě zachránila. Jdi v pokoji.“

Žena s krvetokem, biblická ilustrace



10) ŽENA V DAVU
LUK.8.4-10B/11

Měla stálé krvácení. Leviticus 15:25 Když bude mít žena výtok krve po mnoho dní, mimo 

čas své nečistoty, anebo když bude mít výtok po době své nečistoty -- po všechny dny 

výtoku své nečistoty bude jako ve dnech své nečistoty; bude nečistá.

On musela žít izolaci od ostatních lidí, trpěla samotou, vynaložila všechny peníze na 

léčení a nic nepomohlo, dokonce i léčení její stav zhoršil.

Žena s krvetokem, biblická ilustrace



11) DOTEK VÍRY
LUK.8.4-11A/11

- Hříšná žena nebyla významná osoba, ale 

Ježíš se jí zastal

- Musela trpět tím, že byla lidmi 
opovrhována, znala bolest a odcizení

- Z hlediska zákona byla nečistá (morální 

nečistota)

- Ježíš nebránil, aby se ho dotýkala

- Ježíš odstranil problém, který měla

- Žena v davu nebyla známá osoba, ale 

Ježíš jí pozvedl, postavil jí do středu 

- Musela trpět kvůli své nemoci, byla lidmi 
opovrhována, znala bolest a odcizení

- Z hlediska zákona byla nečistá (tělesná 

nečistota)

- Ježíš nebránil, aby se ho dotýkala

- Ježíš odstranil problém, který měla

Obě ženy se skrývaly, ale Ježíš je obě pozvedl, vyzval tuto ženu z davu, aby vydala 

svědectví, aby to neskrývala.

Ježíš prožíval – toto nebyl běžný dotek tlačících lidí – toto byl dotek víry, to nezůstane 
nikdy bez požehnání, bez jeho moci.

Tím, že veřejně vyznala Krista, co jí udělal, byla posilněna ve víře.



11) DOTEK VÍRY
LUK.8.4-11B/11

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými 

ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve 
svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 

mrtvých, budeš zachráněn. 

10 Srdcem se věří k spravedlnosti 

a ústy se vyznává k záchraně, 

11 neboť Písmo praví: ‚Každý, 

kdo v něho věří, nebude 

zahanben.‘

Matouš 10:32 „Ke každému, kdo 

se ke mně přizná před lidmi, se i 

já přiznám před svým Otcem, 

který je v nebesích.

Žena s krvetokem, biblická ilustrace


