BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

SNAŽTE SE VEJÍT ÚZKÝMI
ÚZKÝM DVEŘMI! - LK 13,22-35
Zná tě Pán?
22Ježíš

procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. 23Kdosi mu
řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl: 24"Snažte se
vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
25Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na
dveře a volat: `Pane, otevři nám´, tu on vám odpoví: `Neznám vás, odkud jste!´ 26Pak
budete říkat: `Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!´ 27On však odpoví:
`Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.´ 28Tam
bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím
království, a vy budete vyvrženi ven. 29A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a
budou stolovat v Božím království. 30Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první,
kteří budou poslední." 31V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu: "Rychle odtud odejdi,
protože Herodes tě chce zabít." 32On jim řekl: "Jdětee a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním
démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu do svého cíle. 33Avšak dnes, zítra i
pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém."
34"Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky
proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni,
kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá
křídla, ale nechtěli jste! 35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte,
dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete:
řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově."

Shrnutí:
Do Božího království můžeme vejít pouze úzkými dveřmi. Ale to není nic
pro nerozhodné, pro pokrytce, pro ty, kdo nemají osobní vztah s Ježíšem
nebo pro ty, kdo spoléhají na vnější věci. Nikdo, kdo se dopouští
bezpráv nemůže vejít do království.
bezpráví,

ÚVOD – KONTEXT
Boží království poroste jako strom a bude nabízet domov mnoha
obyvatelům – jako kvas prokvasí všechno,
všechno, tak zemi naplní Boží sláva.
sláva
Čas je krátký a omezený, proto nesmíme váhat s pokáním a vírou
v Krista.
Biblické odkazy:
 J 9,3; Zj 7,9; Ab 2,14; Žd 1,1-4; Fp 2,9-11

1.

KDO MŮŽE BÝT SPASEN (V. 22-30)
- Nejde o to, jak mnoho, ale KDO!
a) Je třeba vejít úzkými dveřmi
1. Musíme toužit po spasení z celého srdce a tato touha musí
ovládat celý náš život
2. O spasení je třeba bojovat – je nutné jít až do krajnosti
3. Mnozí budou vypadat, že chtějí, ALE …
b) Charakteristika těch, kdo nebudou schopni vejít do království:
1. Jsou nerozhodní, liknaví, líní – nechali se překvapit
2. Žijí ve falešné náboženské jistotě – nazývají Krista Pánem, ale
nejednají podle jeho Slova
3. Nemají osobní vztah s Ježíšem, takže uslyší: Neznám vás!
4. Odvolávají se na vnější věci
 Navštěvují církev
 Jsou pokřtění
 Vyrostli v křesťanské rodině
 Vědí mnoho o Bohu
5. Dopouštějí se bezpráví – cokoliv není z víry, je hřích – jestliže
naše životy nejsou očištěny Kristovou krví, tak všechny naše
skutky jsou ohavností před Bohem

Biblické odkazy:
 Lk 9,51; Lk 10,1; Lk 10,38; Lk 3,8; Lk 13,28; Lk 1,4; Lk 19,10; Lk 12,31; Lk 6,46; Mt
25,21; J 3,7; Iz 64,5; Ef 2,10; Tt 2,14; Zj 21,27; Ga 3,7
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2.

PROČ MNOZÍ NEMOHOU VEJÍT? (V. 31-35)
- Vy však nechcete!
a) Snažili se zbavit Ježíše
o Nikdo Ho nemůže odvrátit od cesty, na kterou se vydal
o Musí dojít do Jeruzaléma, kde zemře
b) Lidé k Němu musí zaujmout jasný postoj
o Nelze zůstat neutrální
o Ježíš Kristus se musí stát Pánem našeho života, jinak náš život
zůstane pustý a prázdný

Biblické odkazy:
 Sk 7,52; J 3,18; J 1,10-11; 1Pt 2,5

3.

ZÁVĚR
- Musíte se znovu narodit!
a) Budeš spasen TY?
o Je tady velmi osobní otázka, na kterou musíme hledat velmi
osobní odpověď u Pána Ježíše Krista.
o Z hlubokého niterného vztahu s Kristem vyplývá poslušnost
Jeho Slovu

Biblické odkazy:
 Lk 11,9-10
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 13,22-35
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky – Genesis 3
K modlitbám:
Jarka Zimová – je po operaci kyčle v nemocnici v Litoměřicích.
Zdena Hartlová – dlouhodobě nemocná (doma)
Plánujeme:
Rozdávání letáků s vánoční anketou a evangeliem - rozdávání bude
probíhat v následujících týdnech až do Vánoc (dle domluvy - Jarda a Petr)
Návštěva z Hlasu mučedníků – bratr Šimon nás navštíví 30. ledna 2010 a
bude mít prezentaci o pronásledovaných křesťanech ve světě. Potom
budeme mít společný oběd.
Zimní konference – proběhne 23. Ledna 2010 v Domě techniky v Ústí.
Tématem je „Církev ve světě, nikoliv ze světa“.
Společná shromáždění - se sbory Církev Calvary Roudnice a Biblický sbor
křesťanů Kladno budou 21. února 2010 (v Roudnici) a 30. května 2010 (v
Ústí nad Labem).

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
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