BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

KDO JE NEJVĚTŠÍ? - LK 22,14--30
Poslední večeře Pána s učedníky a zaslíbení nové hostiny
14Když

nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 15Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s
vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. 16Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst,
dokud vše nedojde naplnění v království Božím." 17Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a
podávejte mezi sebou. 18Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy,
dokud nepřijde království Boží." 19Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy:
"Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." 20A právě tak, když bylo
po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za
vás prolévá." 21"Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. 22Syn člověka jde, jak je určeno,
běda však tomu člověku, který ho zrazuje." 23A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z
nich je ten, kdo to učiní. 24Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. 25Řekl jim:
"Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. 26Avšak vy ne
tak: Kdo je mezi vámi největší,
největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.
27Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za
stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. 28A vy jste ti, kdo se mnou v mých
zkouškách vytrvali. 29Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, 30abyste v mém
království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení
Izraele."

Shrnutí:
Pán uzavřel na kříži smlouvu,
smlouvu, kterou připomínal učedníkům při poslední
večeři s nimi. Vedle ní je tady také strach učedníků, který je přivedl
k velmi tělesnému sporu o to, kdo z nich je největší.
tší. Ale největší
nej
je ten,
kdo slouží – tak, jako i oni budou sloužit v Božím království.

1. SMLOUVA S UČEDNÍKY (V. 14-20)
- Poslední večeře Pána s učedníky
Pán ustanovil krevní smlouvu se svými učedníky na kříži Golgoty - Beránek
Boží byl obětován tak, jak byl zaslíben
• Starý zákon zasliboval beránka (Izák, vysvobození z Egypta)

Církev si má připomínat tuto smlouvu při, když slaví Památku Páně
Zdravý křesťanský život je o pamatování si a zvěstování - to je to, co
děláme při Večeři Páně a na co se má soustředit křesťanův život.
Nová smlouva = nové srdce, nový život, poslušnost, zapečetění Duchem
Svatým

Biblické odkazy:
 1Te 4,16-18; 1K 11,26; Lk 21,38; J 13,1-5; 1Pt 1,20; Gn 22,8; J 18,36; 1K 11,20; Sk
2,41-42; 1K 11,25-26; 1K 2,2; Ef 2,13; Žd 9,12; 2K 5,18-19; 1J 1,7; Ez 36,25-27

2. STRACH UČEDNÍKŮ (V. 21-23)
- U stolu Páně je také zrádce
Nejstrašnější událost lidských dějin byla vražda Božího Syna na kříži zároveň je to ale ta největší milost, která byla lidem kdy daná.
Učedníci mají zdravou nedůvěru vůči sobě samým a ptají se Pána, zda to
nejsou právě oni, kdo Ho zradí.

Biblické odkazy:
 2 Pt 2,1-3; J 10,17-18; Př 16,4; Sk 2,22-24; Mt 26,22.25; Lk 22,32
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3. SPOR UČEDNÍKŮ (V. 24-27)
- Kdo je největší?
Ve stínu kříže se projevuje tělesnost učedníků - jsou na tom stejně jako
my.

Biblické odkazy:
 1 K 15,10; J 13,15

4. SLUŽBA UČEDNÍKŮ (V. 28-30)
Je zde Boží království, jsou tady učedníci - ti, jimž je Boží království
zaslíbeno, je tady nebeská hostina a je tady vláda - služba Kristu a jeho
království. To jsou věci, na které se máme soustředit a které máme také
zvěstovat lidem v našem městě i v celém světě.

Biblické odkazy:
 1 K 4,5; Ko 3,1-2
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 22,14-30 + modlitební setkání
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky (Honza Suchý)

K modlitbám:
• Jardovo kázání v Kladně příští neděli
• svědectví druhým lidem - věřícím i nevěřícím
• za růst našeho sboru - aby Pán povolával další lidi ke spasení

Připravujeme:
• „vánoční“ shromáždění se společným obědem 19. 12. - je to dobrá
příležitost pozvat přátele

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde
Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Koloským 3:1-2
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