
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

TAK VELIKOU VÍRU … - LK 7,1-10  
Uzdravení setníkova otroka

 

1Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. 2Tam měl jeden setník 

otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen. 3Když setník uslyšel o 

Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. 
4Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; 5neboť miluje náš 

národ, i synagógu nám vystavěl." 6Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, 

poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys 

vstoupil pod mou střechu. 7Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj 

sluha bude zdráv. 8Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li 

některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak 

to udělá." 9Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a 

řekl: "Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli." 10Když se poslové 

navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. 

 

Shrnutí:   

Ježíš Kristus, mocný Spasitel z hříchu a smrti prokazuje svoji moc a moc 

svého slova a dává nám za vzor víru pohanského setníka. Víru, která 

staví jedině na Kristu a ne na vlastních zásluhách, víru, která je plná 

pokory a tak dochází skutečné záchrany.  

 

ÚVOD (V.1-2) 
V šesté kapitola Ježíš ukazoval na existenci pouze dvou možností a na to, 

že každý z nás stojí jenom na jedné ze dvou cest.  

V našem příběhu ilustruje toto své vyučování příběhem o uzdravení 

setníkova otroka.  

Kafarnaum se stalo Ježíšovou ________________. 

Byla zde římská posádka a setníkův otrok byl __________________. 
 

Biblické odkazy:  

 Př 21,31; Mt 7,13-14; Lk 6,46; Mt 7,22-23; Žd 11,1-2; Mt 4,13; J 2,12; Lk 5; Mt 9; 

Sk 10; Sk 27 
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1. PRAVÁ VÍRA STAVÍ NA JEŽÍŠI (V. 3) 
Setník uslyšel o Ježíši a vydal se za ním s prosbou o _________________. 

Svoji víru postavil na rozpoznání Ježíšovy autority a ________________. 

Setník vykopal dobrý základ a na něm postavil dům, který nepadl. 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 11,23-24; Lk 5,31; Mt 15,26-28; Jk 2,19;  

 

2. PRAVÁ VÍRA NESTAVÍ NA VLASTNÍCH SKUTCÍCH (V. 4-5) 
Židovští starší poukazovali na zásluhy setníka („je hoden“), ale setník 

prokazoval skutečnou víru, která nestaví na dobrých skutcích ani vlastních 

zásluhách, ale jenom na Kristu.  

 

 

 

 

  

Biblické odkazy:  

 Ef 2,8-10  

 

3. PRAVÁ VÍRA JE POKORNÁ (V. 6-8) 
Pokorná víra vede k růstu, vede k dalšímu poznání Boží moci a moci 

Božího Slova.  
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Biblické odkazy:  

 Lk 19,10; Jk 4,6; 

 

4. PRAVÁ VÍRA DOCHÁZÍ ZÁCHRANY (V. 9-10) 
Setníkův otrok byl uzdraven, byl zachráněn ze smrti. Ale setníkova víra 

přinesla ještě lepší ovoce - setník byl zachráněn z věčné smrti.  

Takovou víru nenalezl Pán nikde v _________________. Tak se pro nás 

tento pohan stává vzorem víry a následování Ježíše Krista.  

 

 

  

Biblické odkazy:  

 Iz 55,10-11; 1Te 2,13; 1Pt 1,22-23 

 

 

ZÁVĚR  
Aktivní spasitelná víra: 

1. Staví JEDINĚ na Kristu. Není slepá (nepadne do jámy), není bez ovoce 

(nebude vyťata a spálena), staví na dobrém základě - proto obstojí! 

2. Nestaví na vlastních zásluhách. 

3. Je pokorná a proto roste (a přináší další ovoce). 

4. Dojde ke spasení. Žádný zbožný skutek ani skutek milosrdenství 

nemůže nahradit takovou víru.  
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 7,1-10 

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

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Lk 7,11-17 

 

POZNÁMKA: 
Všechna kázání jsou nahrávána a nahrávky jsou k dispozici na webových 

stránkách. V případě potřeby je možné připravit CD s nahrávkou kázání 

(Jarda). 

 

MODLITBY: 
Strach se stal nedílnou součástí života mnoha obyvatel Iráku. Modlete se, 

aby Bůh obdaroval svůj lid milostí a odvahou k životu pro Ježíše i v těchto 

obtížných podmínkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; 

není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 

Efezským 2,8-9 
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