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Lukáš 24:1-10  Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které 

připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený.  Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 

A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a 

sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl 

vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do 

rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." 

Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i 

všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které 

pověděly apoštolům. 

 

Třetího dne vstal z mrtvých. Vítěz, Král, Vládce… 

Ale i na kříži je tím, kdo kraluje, slouží, rozdává život. 

 Uzdravuje veleknězova sluhu, kterému Petr usekl ucho 

 Vyhlašuje odpouštění těm, kteří ho křižují, a nevědí co činí 

 Dává spasení, věčný život zločinci 

 Postará se o Marii, svou matku, když ji svěří Janovi 

 

Krédo – vyznání víry 
 
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,  
Stvořitele nebe i země. 
 

I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, 
jenž se počal z Ducha svatého,  
narodil se z Marie Panny,  
trpěl pod Pontským Pilátem,  
byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. 
Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,  
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,  
Otce Všemohoucího, 
odkud přijde soudit živé i mrtvé. 
 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,  
společenství svatých, odpuštění hříchů,  
vzkříšení  těla a život věčný. 
 
Amen.  
 
Slavnost Večeře Páně 
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Lukáš 7:11  Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci veliký 

zástup lidí. 

12  Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla 

vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. 

13  Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" 

14  Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, 

vstaň!" 

15  Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. 

16  Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh 

navštívil svůj lid". 

 

 

Dva zástupy (davy) lidí 

Dva veliké zástupy, dva směry, dvě nálady 

 

Vychází z města, smutek, soucit a smrt, shromážděni kolem vdovy a jejího mrtvého syna, 

prohraný život, definitivní konec… 

Jde do města, kolem Ježíše, naděje, radost, zaslíbení života.  

(těsně po vzkříšení setníkova sluhy v Kafarnaum – na dálku) 

Nemohou vedle sebe projít, brána je úzká, někdo se musí zastavit, nebo změnit směr. 

Naim = příjemné místo, blaženost, štěstí – jaký paradox. 

 

1. Nemůžeš jít ve dvou zástupech, nemůžeš složit dvěma pánům, nemůžeš smířený se smrtí 

směřovat ke smrti a zároveň smířený s Bohem směřovat k životu. 

Být smířený s Bohem znamená pohádat se se smrtí. Vyznat: 

1 Korintským 15:55  Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´ 

Jan 11:25  Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 

 

 

 

1. Jak se zachoval Ježíš? 

 Uviděl jí, všiml si… 

Jak často nevidíme, nebo nechceme vidět Protože vidět znamená něco udělat. 

Na silnici, zúžení do jednoho pruhu, řidič vedle dělá, že nevidí, že se chci zařadit… 

 

 

 Oslovil ji: Neplač 

Co je to za slovo? Proč my neměla plakat? Zemřel jí syn. 

„Evangelium máme hlásit všemi možnými způsoby, a pokud je třeba tak i mluvit“. 

František z Assisi 

Ale dnes je situace jiná. My evangelium hlásáme různými způsoby, ale nemluvíme. 

Raději dáme peníze, jídlo, oblečení – protože žijeme v dostatku. 

Máme odvahu lidem pomoct, ale nemáme odvahu jim svědčit o Ježíši, pomodlit se 

s ním, otevřít jeho problém a ukázat na řešení. 

Proč by neměla plakat? Ježíš u toho nezůstal. 
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 Přistoupil k márám a dotkl se jich 

Je třeba přijít k lidem a dotknout se jejich problému. 

Hodně lidí vidí, dokonce přistoupí, ale ne každý je ochoten se dotknout. 

Tak začíná cesta víry Tomáše: dotkni se mých ran. Nevíme, jestli se Tomáš dotknul, nebo 

ne, ale víme, že díky tomu se setkal se zmrtvýchvstalým Kristem. 

Jestli se lidé kolem nás nemohou skrze nás dotknout Ježíše 

Od malička slyšíme: nedotýkej se! Spálíš se, kousne tě, ublíží ti to… 

Ale zde Ježíš říká: dotkni se. 

Možná potkáme zítra mrtvého člověka, žije ale už nežije. Ztratil smysl života, neví jak 

dál. A nikoho kolem to nezajímá. To je začátek smrti. 

Ježíš se dotkl a vše se změnilo. 

Ježíš nás posílá, abychom se dotkli, abychom přinášeli život. 

 

 Vzkřísil chlapce, řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" 

Ježíš dává STOP smrti, a přináší život. STOP hříchu, ďáblu, prokletí a smrti. 

Když se nás dotkne Ježíš, zastavuje se naše cesta ke smrti.  

Ježíš zastavil naši smrt. Ano, naše tělo možná vloží do rakve, ale není důležité, kdo nás 

do ní vloží, důležité je, kdo nás z ní vytáhne. 

Ježíš zastavuje moc smrti. 

Žalmy 118:16-17  Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné 

činy!  Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. 

V církvi často vedeme spory a teologické debaty, ale co z toho má svět? Nic, ať tu jsme 

nebo ne, stejně směřuje do záhuby. Marníme čas. 

Zde je Ježíš jako velké STOP smrti. Zastavil pochod k beznaději… 

Víte, k čemu nás povolal Ježíš? Aby skrze naši přítomnost zastavil cestu ke smrti lidí 

kolem nás. Jaká je to radost, když přivedete člověka k Ježíši! Když se změní směr jeho 

cesty. Kdy naposledy jsem toto prožil? 

Opravdový učedník Ježíše má zkušenost, že zastavil člověka, který šel ke smrti. A přivedl 

ho k Ježíši. 

 

 Vrátil ho jeho matce 

Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. 

To je úžasné, mrtvý se posadil a začal mluvit. Zajímalo by Vás, co říkal?  

A Ježíš ho vrátil jeho matce.  

Jsi mámou, tátou, možná tvé dítě umírá, je na cestě ke smrti. Ježíš ti ho může vrátit. To 

je důvod k modlitbě.  

Proč se přestáváme modlit za naše děti, a místo toho vyčítáme, nebo jsme zahořklí.  

Každý z nás máme ve své rodině někoho, kdo jde cestou smrti. Modleme se, ať nám je 

Bůh dá! Může to být těžké, ale je zde Ježíš, a v Něm je naše naděje. 

Když hovoříme s druhými lidmi, co slyší z našich úst? Slova víry, naděje, důvěry v Ježíše, 

anebo si stěžujeme a naříkáme. Mám dojem, že je to moderní stěžovat se. Ale pokud 

jsme učedníky Ježíše, jsme přeci lidmi naděje. Vždyť Pán je s námi, zaslíbil svou 

přítomnost, své požehnání. Mohli jsme mnoho věcí pokazit, ale Bůh slibuje, že nám 

vynahradí 
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Jóel 2:25  Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a 

housenky… 

Mnoho věcí nemůžeme změnit, ale Ježíš říká: já to mohu změnit. Dokonce vynahradit.  

Je to o místě, které má Ježíš v mém životě. 

 

Vdova – obraz církve 

Svatý Ambrož (4. století, Milano) vidí v té staré vdově církev, který v zármutku 

pochovává svého syna. Církev, která přichází o své děti. Církev musí v bráně potkat 

Ježíše, protože jinak ztratí své děti. Církev, který jde jiným směrem než Ježíš, a nezmění 

svůj směr, pokud se nesetká s Ježíšem. 

Nikdo se tak neraduje a netěší něž matka, otec, kterým se vrátí její mrtvý syn. 

Církev, které Ježíš vrátí jejich děti. 

 

 Oslavovali Boha 

16  Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" 

a "Bůh navštívil svůj lid". 

Chvála, uctívání. Vychází z toho, že Ježíš daroval život. Vím, že můj Vykupitel žije!  
 

Je nám o to chválit Boha anebo je to něco, co je pro nás milé, a příjemné. 

Saul si nechal od Davida hrát, protože ho zlý duch tolik netrápil. To ale není chválu, 

uctívání. To je nepochopení chvály. 

Bázeň a oslavu Boha vypůsobil čin Ježíše. 

Když chválíme Boha, to není zazpíváme si písničku. Je třeba si připomenout, co v našem 

životě udělal Bůh. Nebo čeho jsme byli svědky v životě druhých lidí. A to otvírá naše 

srdce k bázni, vděčnosti, úctě, chvále Ježíše.  

 

 

Naim – milé místo, to není o názvu, ale o přítomnosti Ježíše. Díky tomu, co udělal Ježíš, se 

městečko Naim stalo skutečně milým, blaženým, šťastným místem. 

Církev bratrská, to není o názvu, ale o tom, zda je mezi námi Ježíš. On působí, že jsme plní lásky 

jeden k druhému, že jsme skutečně bratři a sestry. Toto se děje v Kristu.  

 

 

Dva zástupy, dva směry, dvě nálady… 

Všimli jste si, že najednou, nevíme kdy, se tyto dva davy lidí spojili v jediný zástup?  

Šli ve dvou směrech a najednou jdou jedním směrem.  

Jedni prožívali zármutek, druzí nadšení a najednou jdou všichni spolu plní radosti a chvály. 

A to díky přítomnosti Ježíše.  
 

Když jsme dnes ráno šli na bohoslužbu, mohli jsme být v jednom nebo druhém davu. 

V davu těch, kteří si uvědomují Ježíšovo vzkříšení a s radostí chválí Boha 

Anebo v davu těch, kteří momentálně prožívají zármutek, bolest, zápas, utrpení. 

Není podstatné, v kterém zástupu jsme byli, podstatné je, abychom se setkali s Ježíšem. I nám 

totiž říká: neplač. A zároveň se slovem povzbuzení se chce dotknout našeho bolavého místa a 

uzdravit. Dát naději, dát život.  

Dovolím Mu to? 


