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JEŽÍŠ A JEHO UČEDNÍCI - LK 6,12-19
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Svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase druhé?
druhé
12V

těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. 13Když nastal
den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:
14Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa,
Bartoloměje, 15Matouše,
touše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, 16Judu
Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. 17Sešel s nimi dolů a na rovině
zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i
sidonského; 18ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali
se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. 19A každý ze zástupu se ho snažil dotknout,
poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.

Shrnutí:
Ježíš Kristus - náš dokonalý vzor, se modlí, potom vybírá ty, kterým svěří
své učení a ukazuje jim, jak mají zase oni sloužit druhým.

ÚVOD
Evangelium se předává z generace na generaci a každá generace je
zodpovědná za to, aby evangelium předala dále - věrným, kteří budou
schopni učit zase druhé.
Takto pracoval Ježíš a my ho musíme následovat.

Biblické odkazy:
 2Tm 2,2; Lk 6,11; Mt 27,25; 1K 15,3-5

1.

JEŽÍŠ SE MODLÍ (V. 12)

Tři zásadní důvody, proč se Ježíš modlil:
1. Modlil se po některých vážných událostech
2. Modlil se kvůli zachování společenství s Otcem
3. Modlil se před každým vážným rozhodnutím nebo činem

Biblické odkazy:
 Mt 14,13-14; Mk 1,35; Lk 5,16; Sk 2,42; Mt 6,5-6; Lk 9, 28-31;

2.

JEŽÍŠ VYBÍRÁ APOŠTOLY (V. 13-16)

Ježíš vybírá své učedníky.
Vybírá je proto (Mk 3,14-15):
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
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Biblické odkazy:
 Mk 3,14-15; Mk 16,20; Žd 2,3-4; J 1,45; J 1,47;; J 20,28; J 14,22; J 6,64.70-71;
Mt 27,3-5; 1K 15,5-8; Zj 21,14; Sk 1,21-22; 1K 12,28; 1K 15,5.7-9;1K 9,1;
2k12,12; Žd 2,4; 1Tm 4,6

3.

JEŽÍŠ DÁVÁ SVÝM UČEDNÍKŮM PŘÍKLAD (V. 17-19)

Ježíš posílá své učedníky ke všem národům, do celého světa. Ale začíná
tím, že jim to názorně předvádí na malém vzorku tehdejší populace.

Biblické odkazy:
 Mk 16,15.20
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 6,12-19
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Lk 6,12-19

DALŠÍ OZNÁMENÍ:
5. října budeme mít shromáždění se společným obědem.

NALÉHAVÉ PROSBY:
Nicola Stewart půjde na operaci žlučových kamenů 7. listopadu v 10
hodin. Neměla by to být komplikovaná operace, přesto se modleme za
lékaře i za Nicolu.
Poděkujte Bohu za projekt distribuce dětských Biblí, do kterého bylo
zahrnuto 125 000 třináctiletých chlapců a dívek po celém Egyptě. Modlete
se, aby přinesl mnohé ovoce.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale
víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď
sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.
Efezským 3,20-21
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