BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

ZAKUSIT KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ- LK 9,10-17
Nasycení pěti tisíc
10Když

se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a
odešli sami do města Betsaidy. 11Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal,
mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. 12Schylovalo se k večeru.
Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: "Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic
a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě." 13On jim řekl:
"Dejte jim jíst vy!" Řekli mu: "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít a
nakoupit pokrm pro všechen tento lid?" 14Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým
učedníkům: "Usaďte je ve skupinách asi po padesáti." 15Učinili to a rozsadili je všechny.
16Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával
učedníkům, aby je předložili zástupu. 17A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých
nalámaných chlebů dvanáct košů.

Shrnutí:
Boží království je nejenom zvěstováno, ale Ježíš Kristus dává svým
následovníkům už nyní možnost zakusit něco z reality tohoto nového
království, které v plnosti přijde na konci věků.

ÚVOD
Boží Slovo je nejmocnějším Božím nástrojem.
Jenom v něm se můžeme setkat se zjeveným Ježíšem Kristem v plnosti a
v pravdě. Jenom Písmo pravdivě svědčí o Božím Synu.
Písmo je vydechnuté Duchem Božím a slouží nám k poznání Boha i ke
zbožnému životu s Ním.

Biblické odkazy:
 BOŽÍ SLOVO: Žd 1,1-2; 1J 1,1; Žd 4,12-13;

2Tm 3,16-17; Ko 3,16

1.

UVEDENÍ DO SITUACE (V. 10-11)

Jeden z mála příběhů, který nalezneme také ve všech ostatních
evangeliích - viz Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; J 6,1-13
OSNOVA DEVÁTÉ KAPITOLY:
Království Boží z pohledu země (v. 1-27)
a) Příprava a vyslání Dvanácti (v. 1-9)
b) Nasycení pěti tisíců (v. 10-17)
c) Vyznání Ježíše, jako Božího Mesiáše (v. 18-27)
Království Boží z pohledu nebe (v. 28-50)
c) Ježíšovo proměnění (v. 28-36)
b) Uzdravení otcova jediného syna (v. 37-43)
a) Další instrukce Dvanácti (v. 43-50)
Bůh chce, abychom s ním trávili čas o samotě. Jenom s ním.
Jak následuješ Ježíše? Bedlivě? Každý jeho krok?

Biblické odkazy:
 Mt 21,28-32; Mk 6,34; J 6,6; 2Pt 1,16-19; Mt 6,6; J 6,2.26; Př 27, 18

2.

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ POZEMSKÝM POHLEDEM UČEDNÍKŮ
(V. 12-13)

Učedníci přebírají iniciativu a snaží se sami určovat další směr služby.
Kdykoliv se naskytla příležitost, tak Ježíš vede učedníky, aby se podíleli
na službě druhým.
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Biblické odkazy:
 Lk 9,1-9; Lk 22,35;J 6,8-9

3.

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ POHLEDEM NAŠEHO PÁNA (V. 14-16)

Ježíš tady měl jednoho připraveného člověka. Člověka, který byl ochotný
dát k dispozici to, co měl Pánu. Člověka, který byl připravený dát všechno,
co měl Pánu k dispozici. Skrze tohoto jednoho připraveného malého
člověka a skrze svých 12 učedníků, kteří udělali všechno, jak jim Pán řekl,
Bůh udělal veliký zázrak.

Biblické odkazy:
 Ž 23,1-3; Za 4,7-10; 2K 12,9-10; Ž 147

4.

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ PŘINÁŠÍ HOJNOST MILOSTI (V. 17)

Bůh dává a vede stále k Jeho slávě. On je veliký Bůh, který nás zahrnuje
svou milostí. Boží milosti nikdy není málo, ale vždycky je jí dost.

Biblické odkazy:
 Př 11,24-25; Tt 2,11-14; 1Pt 5,7
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 9,10-17
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky

POZNÁMKA:
Příští neděli (1. 3.) budeme mít zvláštní shromáždění (společné s křesťany
s dalších církví) s ustanovením starších a se společným obědem objednáme pizzu a společně přineseme ovoce, zeleninu, něco sladkého
po obědě, pití, …

MODLITBY:
Proste Boha, aby ochraňoval, udržoval a zaopatřoval křesťany v oblasti
North West Frontier Province (Severozápadní pohraniční provincie
Pakistánu), kteří jsou v současné době pronásledováni Talibanem.

Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.
1 Petrův 5:7
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
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