
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
27.ČÁST LUK. 9:10-17

VY JE NASYŤTE !



1) NASYCENÍ
LUK.9.2-1/12

Lukáš 9:10 Když se apoštolové vrátili, vypravovali mu, co všechno učinili. Vzal je s sebou 

a odebral se stranou do města zvaného Betsaida.

11 Když se to zástupy dozvěděly, vydaly se za ním. On je přijal a mluvil k nim o Božím 

království a uzdravoval ty, kteří potřebovali uzdravení.

12 Den se začal nachylovat. Přistoupilo k němu těch Dvanáct a řekli mu: „Propusť 

zástup, ať jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu, protože 
jsme zde na pustém místě.“

13 Řekl jim: „Vy jim dejte najíst!“ Oni řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby. 

Nebo snad máme my jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?“

14 Bylo tam totiž asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je do skupin asi po 

padesáti.“ 15 I učinili tak a všechny rozsadili.

16 Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, rozlámal a 

dával učedníkům, aby je předložili zástupu.
17 A jedli a nasytili se všichni. A bylo sebráno, co jim zbylo -- dvanáct nůší úlomků.



2) ODPOČINEK
LUK.9.2-2/12

Ježíš chtěl být se svými učedníky, 

chtěli si popovídat o tom co prožili. 

Bylo to poté, co učedníci byli bez 

Ježíše v okolních vesnicích. 

Učedníci museli být unavení, sice 

byli nadšení, ale chvíle odpočinku 
by byla bezva.

Marek 6:31 Řekl jim: „Pojďte vy 

sami stranou na opuštěné místo a 

trochu si odpočiňte.“ Mnozí totiž 

stále přicházeli a odcházeli, neměli 

ani čas se najíst. 32 Odjeli tedy v 
lodi do ústraní na opuštěné místo. 

Odpočinek, ilustrační foto, zdroj Unsplash



3) ZÁSTUPY
LUK.9.2-3/12

11 Když se to zástupy

dozvěděly, vydaly se za ním. 

On je přijal a mluvil k nim o 

Božím království a uzdravoval 

ty, kteří potřebovali uzdravení.

Marek 6:33 Mnozí je uviděli 

odjíždět a poznali je; seběhli se 

tam pěšky ze všech měst a 

předešli je. 34 Když vystoupil a 

uviděl veliký zástup, byl nad 

nimi hluboce pohnut, protože 

byli jako ovce, které nemají 
pastýře. A začal je učit 

mnohým věcem.

Zástupy lidí, ilustrační foto, zdroj Unsplash



4) PUSTÉ MÍSTO
LUK.9.2-4A/12

Marek 6:31 Řekl jim: „Pojďte vy sami 

stranou na opuštěné místo a trochu 

si odpočiňte.“

Tím, že hledali soukromí, šli  na 
opuštěné místo, a tím vznikl problém, 

byl už večer a co dělat s těmito 

lidmi?

12 Den se začal nachylovat. 

Přistoupilo k němu těch Dvanáct a 

řekli mu: „Propusť zástup, ať jdou do 
okolních vesnic a statků opatřit si 

nocleh a nalézt potravu, protože 
jsme zde na pustém místě.“

Místo poblíž Betsaidy, 

ilustrační foto, zdroj 

BiblePlaces.com



4) PUSTÉ MÍSTO
LUK.9.2-4B/12

12 Den se začal nachylovat. 

Přistoupilo k němu těch 

Dvanáct a řekli mu: „Propusť 

zástup, ať jdou do okolních 

vesnic a statků opatřit si 

nocleh a nalézt potravu, 

protože jsme zde na pustém 

místě.“

Jan 6:10 Ježíš řekl: 

„Postarejte se, ať se lidé 
posadí.“ Na tom místě bylo 

mnoho trávy. I posadili se 

muži v počtu asi pěti tisíc.

Místo poblíž Betsaidy, ilustrační foto, zdroj BiblePlaces.com



5) MNOŽSTVÍ LIDÍ
LUK.9.2-5/12

14 Bylo tam totiž asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je do skupin asi po 

padesáti.“

Můžeme předpokládat, že tam byly ženy i děti, tedy cca 15.000 lidí. Měli se rozdělit do 

skupin po 50 mužích, tedy skupinka cca 150 lidí, na jednoho učedníka tedy bylo 1250 lidí  v 

8-9 skupinách.

Nasycení 5.000, James Tissot

(1836-1902)



6) JAK JE NASYTIT?
LUK.9.2-6A/12

Marek 6:37 On jim však odpověděl: „Vy jim dejte najíst!“ Řekli mu: „Když odejdeme a 

nakoupíme za dvě stě denárů chleby, dáme jim najíst?“ 

Učedníci si říkali – máme dost peněz, ale bude to stačit pro nasycení takového zástupu? 

Jen sehnat tolik chlebů by bylo náročné a peníze by nejspíše nestačily. Co s tím?

Nasycení 5.000, James Tissot

(1836-1902)



6) JAK JE NASYTIT?
LUK.9.2-6B/12

Bylo potřeba cca 3000 chlebů (1 chleba pro 5 lidí) a 1200 ryb (ryba pro 12 osob) a 

hodnota tohoto jídla byla cca 1500 denárů – měli jen na nasycení 13% celkových potřeb.

Máme toho málo ! Nemáme co dát !

Nasycení 5.000, James Tissot

(1836-1902)



7) DEJTE VY JIM JÍST!
LUK.9.2-7/12

13 Řekl jim: „Vy jim dejte najíst!“

Ve chvíli, kdy uvažovali co s touto situací, tak jim Ježíš dal další praktické vyučování

Nasycení 5.000, z filmu Ježíš

- MUSÍME UVĚŘIT TOMU, ŽE MŮŽEME NASYTIT 

15.000 LIDÍ, ŽE SKUPINKA O 6 LIDECH MŮŽE DÁT 
POKRM 7.500 LIDEM. Proč nejsou lidé 

nasyceni? Protože církev říká – to nejde, 

nemáme co dát, máme sotva tak pro sebe, 

nemáme peníze, nemáme služebníky, 

nemáme prostory, …

- Učedníci říkají – pošli je pryč! Ať tady už 
neotravují (rozumné lidské řešení). Můžeme se 

i modlit, zbav nás tohoto člověka - chceme 

teď spíše odpočívat. Ale možná ti ho Bůh dal 

do cesty, abys ho nasytil! Použij svých 
duchovních darů.



8) SKRZE NÁS
LUK.9.2-8/12

13 Řekl jim: „Vy jim dejte najíst!“

Bůh se tak rozhodl, že vše na zemi bude dělat skrze nás! Mohl si vše udělat sám. Ježíš tedy 

dává učedníkům a učedníci zástupům, stačí naše malá pomoc a Bůh se oslaví. 

Nasycení 5.000, z filmu JežíšMusíme uvědomit, že my nemáme co 

dát, jen On je může nasytit.

Ježíš sám mohl ty lidi nasytit, ale On nás 

vzal jako partnery – jsme jeho tělo, jeho 

nástroj.

Ty jim dej najíst to, co Bůh právě 

rozmnožil!

Naplňuje církev potřeby lidí, sytíme lidi?

Potřebujeme najít, co lidé potřebují a 

také hledat, co Bůh nám dává k tomu, 
abychom ty potřeby vyřešili.



9) POTŘEBY SVĚTA
LUK.9.2-9/12

Potřeby dnešního světa budou asi jiné, dnes 

by rozmnožení chleba moc neohromilo.

Bůh ale vidí, jak lidé trpí, chce jim pomoci, 

chce naplnit jejich potřeby!

Používá si k tomu tebe!

Hledej, co potřebují lidé okolo nás a pak jdi 

a naplň je i když tvoje prostředky na to 

nestačí.



10) NADPŘIROZENÝ RŮST
LUK.9.2-10/12

Věř tomu, že právě tebe si Bůh povolal k tomu, aby si 

použil to, co máš. Učedníci neměli nic, jen od 
jednoho chlapce dostali 5 chlebů a 2 ryby.

Když se dáš k dispozici, Bůh dá nadpřirozený růst

Nedumej stále, že to nejde! Nehleď jen na překážky!



11) MALÉ ÚKOLY
LUK.9.2-11A/12

Ježíš jim nedával složité úkoly.

- Nejprve se měli posadit, upokojit se. Aby mohl Bůh 

naplnit tvoji potřebu, musíš se uklidnit, posadit se a 

čekat na Boží nasycení. Můžeme pořád něco řešit, 
být v neklidu.

- Učedníci nosili jídlo – jen posílali dál, co sami přijali 

od Pána. Nemůžeme nasytit lidi, pokud sami 

nejsme od Boha nasyceni.
- Jen přijímej od Pána a posílej to dál, nenech si to 

jen pro sebe (jsme číšníci, distributoři)

- Učedníci museli vykročit, vstoupit do toho – vykroč 

a pak může začít nadpřirozené nasycení
- Když nevykročíš, pak Bůh nemůže udělat zázrak
- Nakonec byli všichni nasyceni, že ještě zbylo. Zbylo 

jim jídlo na týden!

12 košů úlomků, zdroj FreeBibleImages



11) MALÉ ÚKOLY
LUK.9.2-11B/12

Ježíš jim nedával složité úkoly.

- Pokud budeme pořád jen vidět proč to 

nejde (a jsou to oprávněné námitky), tak 

Bůh nemá prostor pro svojí práci

- Musíme zasít, aby Bůh mohl dát růst, to 

není nic složitého (např. sázení brambor je 

jednoduché).

- Co máme zasívat? 

- Svůj čas pro Boha

- Své peníze

- Svůj majetek
- Svoje srdce (přiložit k tomu, co se dělá, 

své srdce)
- Svou intelekt, sílu, energii, dary, talenty

Nasycení 5.tisíc, zdroj FreeBibleImages



11) MALÉ ÚKOLY
LUK.9.2-11B/12

Galatským 6:8 Kdo zasévá pro své tělo, z těla 

sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha 
sklidí život věčný.

2 Korintským 9:6 Toto však vězte: Kdo skoupě 

rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo 

štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

Matouš 13:31 Předložil jim jiné podobenství: 

„Království Nebes je podobné zrnu hořčice, 

které člověk vzal a zasel na svém poli.

32 Je sice menší než všecka semena, ale 

když vyroste, je větší než ostatní zahradní 
byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští 

ptáci a hnízdí v jeho větvích.“

Nasycení 5.tisíc, zdroj FreeBibleImages



12) DARY
LUK.9.2-12/12

1 Korintským 12:6 a jsou rozdíly v působení, ale 

tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. 
7 Každému je dáván projev Ducha ke 

společnému prospěchu.

Používání darů v církvi slouží k tomu, abychom 

byli církví. 

Každý dostal nějaký ten dar ke společnému 

prospěchu, pokud je nepoužíváme, pak se 

nenaplní, co Bůh zamýšlel a také ten, kdo měl 

být tvým darem povzbuzen, neobdrží nic.

Výsledkem je nefunkční církev, když nezasejeme, 

nic nesklidíme. Když zasejeme, vždy sklidíme více 
než sejeme!

Nasycení 5.tisíc, zdroj FreeBibleImages



LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
28.ČÁST LUK. 9:18-27

KÝM JE JEŽÍŠ PRO TEBE?


