
  BBBBIBLICKÉ IBLICKÉ IBLICKÉ IBLICKÉ SSSSPOLEPOLEPOLEPOLEČENSTVENSTVENSTVENSTVÍÍÍÍ    KKKKŘESESESESŤANANANANŮ    ÚÚÚÚSTÍ NAD STÍ NAD STÍ NAD STÍ NAD LLLLABEMABEMABEMABEM    

KRISTŮV ODPOČINEK  

PRO ZNAVENÉ SLUŽEBNÍKY 

(J 6,1-21) 
Já jsem to, nebojte se! 

 

Jan 6:1  Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v 

Galileji. 2  Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která 

činil na nemocných. 3  Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se 

svými učedníky. 4  Byly blízko židovské svátky velikonoční.  

5  Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, 

řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?" 6  To 

však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit. 7  Filip 

mu odpověděl: "Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na 

každého aspoň něco dostalo." 8  Řekne mu jeden z učedníků, 

Ondřej, bratr Šimona Petra: 9  "Je tu jeden chlapec, který má pět 

ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!" 10  Ježíš řekl: 

"Ať se všichni posadí!" Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se 

tedy, mužů bylo asi pět tisíc. 11  Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a 

rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. 12  Když se nasytili, 

řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic 

nepřišlo nazmar!" 13  Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů 

nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. 

14  Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je 

to ten Prorok, který má přijít na svět!" 15  Když Ježíš poznal, že 

chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět 

na horu, zcela sám.  

16  Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, 17 

 vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo 

a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. 18  Moře se vzdouvalo mocným 

náporem větru. 19  Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, 
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spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich 

strach. 20  On jim však řekl: "Já to jsem, nebojte se!" 21  Chtěli jej 

vzít na loď, a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. 

 

Otázky:   

1. Pro koho křesťan pracuje? 

2. Kde vzali jídlo pro tolik lidí? 

3. Kde byl Ježíš, když učedníci veslovali v noci na moři? 

 

 

I. ÚVOD: PÍSMO ZJEVUJE BOŽÍ VŮLI 

 

 

 
Biblické odkazy:  

�  J 5:18; Mt 14; Mk 6; Lk 9 

 

 
 

II.  VYSLÁNÍ DO SLUŽBY 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�    Lk 9:1-2; Lk 7:22-23;  Mk 6:12; Mk 6:30-32; Kol 3:23-24; Ž 23:1-3 

 

 

III. KRISTUS DÁVÁ ODPOČINEK  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

Biblické odkazy:  

� Mt 14:21; Mt 14:15-16; Ex 18; Mk 6:34;  

 

IV.  STÁLE NECHÁPOU 
 

A. Zástupy 

 

B. Učedníci 
 

Biblické odkazy:  

� Dt 18:15; J 18:36; Mk 12:30; Mt 14:22; Žd 7:25; Mk 6:48;  

 

 

 

 

   

OČNÍK, ORLOJ, LESÍK, SELKY, 

ŠŤOPKA, TEMPO, SEKTY, JEŽURA, 

PEČIVO, KOALA, MLÍČÍ, ULITA, 

RUMEN, MLOCI, SAMET, TRŽBA, 

LOUKOŤ, SKVRNY, ZLODUCH, 

BRADLO, RODIT, TALENT, LARVA, 

SALÁM, KAŽDÝ, PSANÍ, PORADA, 

DATUM, DUETO, POŘAD, PASIVA, 

KTERÁ, EKRAN, ALBÍN, ČERTI, 

OŽERA 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 18) Jaroslav Kernal, písně 

Jan Suchý, kázání Aleš Novotný (BSK Kladno). 

 

1. - 8. července proběhne English camp, Žalý v Krkonoších 

26. - 29. července konference Biblického poradenství na Zadově, Šumava  

 

Írán: Pronásledování jako katalyzátor nejrychlejšího růstu církve 

na světě 

Když Chomejní v roce 1979 oficiálně proměnil Írán na islámskou republiku, byli 

podle zprávy Open Doors všichni misionáři vyhnáni ze země, zvěstování evangelia 

postaveno mimo zákon, Bible v jazyce fársí zakázány, mnozí pastoři popraveni… 

Intenzivní pronásledování však vedlo k něčemu skutečně pozoruhodnému. Podle 

zprávy agentury Fox News, navzdory protikřesťanské kampani vedené 

představiteli režimu se v Íránu šíří obrovské „podzemní“ církevní hnutí. Íránci se 

obracejí ke Kristu po stovkách a mnozí jsou křtěni v neoficiálních společenstvích v 

soukromých domech a bytech po celé zemi. 

 Ve zprávě Open Doors USA se dále uvádí: „Mnozí lidé se obávali, že nepočetná 

křesťanská církev v Íránu bude postupně chřadnout, až nakonec úplně zanikne. 

Stal se však pravý opak. Za posledních dvacet let se obrátilo ke Kristu více Íránců, 

než za předchozích třináct století od příchodu islámu dohromady.“ Toto tvrzení 

podpírají statistiky. „V roce 1979 žilo v Íránu odhadem 500 křesťanů pocházejících 

z muslimského prostředí. Dnes jsou jich stovky tisíc, podle některých odhadů 

dokonce více než milion.“ 

 

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme 

ve svých modlitbách. 

1 Tesalonickým 1:2   


