
Vzkříšení mladíka z Naimu 

 (Lk 7,11-17; 10. ne C; památka sv. Moniky) 

Biblická práce pro animátory diecézního setkání mládeže z litoměřické diecéze, Příchovice, 8. 7. 2020 

1/ Úvod 

Úmrtí mladého člověka 

Znal jsem někoho, kdo zemřel v mladém věku? Co mi utkvělo v paměti jako nejvýraznější vzpomínka 

na toho člověka, popř. na rozloučení s ním? Jak se nejbližší příbuzní vyrovnávali se smrtí mladého 

člověka? (Uvažoval/a jsem někdy nad tím, že jednou skončí můj život na zemi? Komu a proč budu 

scházet?) 

varianta: uvažovat o vdově 

Lukášovo evangelium se vyznačuje zvláštní pozorností vůči vdovám. Evangelista se zmiňuje o vdově Anně, která 

prorokovala o dítěti Ježíšovi (Lk 2,36-38). Při odůvodňování své misijní činnosti se Ježíš odvolává na postavu 

proroka Eliáše, který byl poslán k vdově do Sarepty (Lk 4,25n). V podobenství o soudci a vdově se žena stává 

modelem, jakým způsobem je třeba se modlit (Lk 18,1-8). Ježíš varuje před zákoníky, kteří vyjídají domy vdov 

(Lk 20,45-47), a jako příklad předkládá postoj vdovy, která dala do chrámové pokladnice ze svého nedostatku – 

dala všechno, co měla (Lk 21,1-4). 

2/ Práce s textem 

Nejdříve přečteme text v rolích (vypravěč, vdova, Ježíš, zástup). 

2a/ Snadnější varianta: Linecká metoda 

Společně postupně procházíme jednotlivé kroky: 

Linecká metoda: 
 

1. První dojmy – líbí/nelíbí 
2. Čemu nerozumím 

3. S kterým předcházejícím a následujícím textem vybraný úryvek souvisí? 

4. Co je hlavní výpovědí textu? 

5. V čem je text aktuální 

Odpovědi probereme v plénu. Znalosti doplňujeme, sdílíme mnoho dalšího. 

 



2b/Obtížnější varianta 

Srovnejte vyprávění o vzkříšení dvou mladých lidí v Lukášově evangeliu: 

Lk 7,11-17 

Liturgický překlad 
 

11
Potom se odebral do jednoho města- jmenovalo se 

Naim. Spolu s ním šli jeho učedníci a velký zástup lidí. 
12

Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě 

mrtvého; byl to jediný syn, a jeho matka byla ještě k 

tomu vdova.  

 

Velký zástup lidí z města šel s ní v průvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: 

»Neplač.« 

 
14

Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, 

zůstali stát. Řekl: »Mladíku, říkám ti, vstaň!« 
15

Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho 

matce. 

 
16

Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: 

»Veliký prorok povstal mezi námi« a »Bůh navštívil 

svůj lid.«  
17

Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku a po 

celém okolí.  

Lk 8, 40-56 

Liturgický překlad 
 

40
Když se Ježíš vracel, lid ho přivítal, protože všichni 

na něho čekali. 

 
41

Vtom přišel jeden člověk- jmenoval se Jairos a byl 

představeným synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a 

prosil ho, aby přišel do jeho domu,  
42

protože měl 

jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala.  

Cestou tam se na něj lidé v zástupech tlačili.  

… 
49

Zatímco ještě mluvil, přišel kdosi z domu 

představeného synagógy se zprávou: »Tvá dcera je 

mrtva. Už mistra neobtěžuj.«  
50

Ježíš to uslyšel a řekl 

mu: »Nic se neboj, jen věř, a bude zachráněna.«  
51

Když přišel k domu, nedovolil, aby tam s ním někdo 

vešel kromě Petra, Jana a Jakuba spolu s otcem a 

matkou toho děvčete. 

 
52

Všichni nad ní plakali a naříkali. On však řekl: 

»Neplačte! Neumřela, ona jen spí.« 

 
53

A dali se mu do smíchu, protože věděli, že umřela. 

 
54

On však ji vzal za ruku a zavolal: »Dívko, vstaň!« 

 

 
55

A vrátil se jí dech a okamžitě vstala. Poručil, aby jí 

dali jíst. 

 

 
56

Její rodiče byli z toho celí užaslí.  

 

 

On jim však nařídil, aby o tom, co se stalo, nikomu nic 

neříkali.  

V čem se obě vyprávění shodují, v čem se liší? Jak Ježíše chápe evangelista Lukáš? 

3/ Do života 

Výroky z pozice rolí (formulovat větu z perspektivy určité biblické postavy) 

Každý účastník vytvoří za sebe jednu větu z perspektivy některé z postav, vystupujících v textu Lk 

7,11-17. Nepoužívají přitom první osobu: např. „Já jako Petr si myslím…“, ale uchovávají si určitý 

odstup, takže formulují: Můj učedník říká: … Můj člověk ze zástupu si myslí: … Moje vdova si 

vzpomíná: … Můj Ježíš cítí: … 

Závěr  

Společná modlitba Zachariášova chvalozpěvu (s předcházejícím upozorněním na slova: „aby zazářil 

těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti“) 

 


