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KDO BUDE POZVÁN? - LK 14,1
1-14
Jaké jsou tvé motivy k následování Krista?
Krista
1Jednou

v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni
si na něj dávali pozor. 2Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností. 3Ježíš se
obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?"
4Oni však mlčeli. I dotkl se ho a uzdravil jej a propustil. 5Jim pak řekl: "Spadne-li
"Spadne někomu z
vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhnete ho hned i v den sobotní?" 6Na to mu nedovedli dát
odpověď. 7Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství:
po
8"Pozve-li
li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo
váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: 9`Uvolni mu své místo!´ a
ty pak musíš s hanbou dozadu. 10Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom
přijde ten, který tě pozval a řekne ti: `Příteli, pojď dopředu!´ Pak budeš mít čest přede
všemi hosty. 11Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen." 12Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li
"Dáváš oběd nebo večeři, nezvi své přátele
ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se
ti dostalo odplaty. 13Ale dáváš-li
dáváš li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. 14Blaze
tobě, neboť nemají, čím ti odplatit;
odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých."

Shrnutí:
Na třech hostinách si ukážeme 1. falešnou zbožnost,, s níž lidé mohou
přistupovat ke Kristu, 2. falešnou
alešnou popularitu, kterou lidé vyhledávají
v přítomnosti Krista, 3. falešnou pohostinnost, kterou lidé prokazují a
která je založena na zásluhách.
zásluhách

ÚVOD – KONTEXT
Ježíš přirovnává Boží království k ____________________ , na kterou
přijdou pohané ze všech světových stran a budou stolovat s Abrahamem.
Ale mnozí nebudou schopni _________________ a zůstanou venku –
a to i přes to, že už dostali a znovu dostávají nové _______________.

Biblické odkazy:
 Př 30,5; Sk 2,42; Lk 13,24; Lk 13,39; Lk 13,34-35
13,34

1.

FALEŠNÁ ZBOŽNOST (V. 1-6)
- Postarej se o potřeby druhých!
a) Farizeus pozval Ježíše, aby ho vyzkoušel
1. Věděli, že uzdravuje v sobotu
2. Proto na Něj dávali _______________.
3. Použili nemocného člověka jako návnadu.
b) Falešná zbožnost
1. Je vedená sobeckými motivy
2. Nechce se podřídit Pánu
3. Žije jen pro svou vlastní slávu
4. Nemá žádné milosrdenství

Biblické odkazy:
 Lk 11,53-54; J 5,39-40; J 5,44; Lk 6,9; Lk 13,14;

2.

FALEŠNÁ POPULARITA (V. 7-11)
- Kdo se povyšuje, bude ponížen!
a) Ježíš vypravuje podobenství o lidské motivaci:
o Popularita, která prosazuje sebe sama
o Pocit důležitosti, který říká, že já jsem Někdo
o Největší problém je pýcha

Biblické odkazy:
 Lk 13,30; Př 25,6-7; Lk 20,46; Př 22,29; Gn 3,4-5; Iz 14,12-15; Př 3,34; Jk 4,6; 1Pt 5,5
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3.

FALEŠNÁ POHOSTINNOST (V. 12-14)
- Prokazovat skutky milosrdenství
• Pohostinnost, která očekává, že dostane zpátky
o Není ve skutečnosti opravdovou __________________
o Nečeká nebeskou odměnu při vzkříšení _________________
o Potřebujeme prosit o moudrost, abychom mohli prokazovat
skutečné milosrdenství

Biblické odkazy:
 Př 19,17

4.

APLIKACE
• Falešná zbožnost se nechce ani nemůže podřídit druhým
• Falešná zbožnost není schopná dělat dobré skutky
• Falešná zbožnost nezná proměněné srdce
• Vždycky je čas sloužit druhým
• Máme strávit čas v blízkosti _______________, přestože to
znamená konfrontaci nás samotných s pravdou o sobě
• Musíme se učit pokoře od samotného Ježíše
• Potřebujeme sledovat, jak Ježíš jednal milosrdně, abychom i my
mohli jednat jako On

Biblické odkazy:
 Tt 1,16; 2Tm 3,5; Fp 2,4-8; Mt 11,29; Ř 5,8
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 14,1-14
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky – Genesis 4
K modlitbám:
Světlana a Igor Kondratyuk – jsou na Ukrajině - z jejich dopisu:
Jíme moc skromně, protože potraviny moc drahé, Igor ještě tak nějak, ale můj
žaludek reaguje rychle, takže mám potíže. Nevím, jak se to všechno dopadne,
prosíme o motlitby. Modlím se, abychom co nejdřív odtud odjeli, cítím, že už
nezvládám situaci, s mnoha věcmi jsem vůbec nepočítala. Věřím, že Bůh mně
nenechá, jenže jsem tady žádného věřícího nepotkala, panuje tu chaos a
bezzákonost, bez peněz nikdo s tebou nechce mluvit. Jediné pozitivní je, že
jsem tady s Bohem, který jediný si nás všímá. Sláva Jemu! Buďte zdrávi a
pozdravujte všechny ve shromáždění.

Připravujeme:
Zimní konference – 23. ledna 2010 v Domě techniky v Ústí. Tématem je
„Církev ve světě, nikoliv ze světa“.
Návštěva z Hlasu mučedníků – 30. ledna 2010 - prezentace o
pronásledovaných křesťanech ve světě + společný oběd.
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).
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k
tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně,
spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Titovi 2:11-12
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