BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

BLAHOSLAVENÍ … - LK 6,20-26
Následování Ježíše Krista z moci Ducha Svatého
20Ježíš

pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. 21Blaze
vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se
budete smát. 22Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a
vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. 23Veselte se v ten den a jásejte radostí;
hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. 24ALe
běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. 25Běda vám, kdo jste nyní nasyceni,
neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. 26Běda,
když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným
prorokům.

Shrnutí:
Následovat Pána Ježíše mohou jenom ti, kdo se znovu narodili z Ducha
Svatého a pro život s Kristem čerpají sílu od samotného Boha. Všechno
ostatní je jenom prázdné a mrtvé náboženství.

1.

ÚVOD

Dva postoje (v. 20-26)

Dva stromy (v. 43-46)

Dva příkazy (v. 27-38)

Dva stavitelé (v. 48-49)

Dva příklady (v. 39-42)
Ježíš se dívá, proto soustřeď také svůj pohled na Něj!
Biblické odkazy:
 Lk 6,46; Lk 6,19; Lk 19,5; Lk 20,17; Lk 22,56.61; Lk 24,39; 1J 1,1

2.

JEŽÍŠ VYUČUJE SVÉ UČEDNÍKY (V. 20)

Ježíš vyučuje na prvním místě své učedníky, ale toto kázání nebylo
určeno výhradně pro ně, ale také pro zástup, který byl s nimi.

Nemůžeme chtít po nevěřících lidech, aby žili podle tohoto standardu ale tento standard jim může ukázat na jejich potřebu Spasitele.

Biblické odkazy:
 Lk 6,17; Žd 4,12-13; 2Tm 3,16-17;

3.

BLAZE VÁM … (V. 20-21)

Blahoslavenství je z hebr. a znamená šťastného, spokojeného člověka.
Blaze chudým … - chudí jsou ti, kdo ___________________________
Hladoví hladovějí po Božím Slově a plačící pláčou nad svou zoufalou
duchovní situací.

Biblické odkazy:
 Ž 1,1; Ž 32,1-2; Ž 94,12; Ž 119,1-2; Lk 5,11.28;Lk 18,24-28; Fp 2,7-8; Ř 8,32; Lk
4,4; Lk 23,28; Iz 61,1-3;

4.

VZTAH S JEŽÍŠEM JE KLÍČEM (V. 22-23)

Učedníci uložili svůj nebeský poklad u Krista a to je více než pozemské
bohatství, více než jídlo, radost nebo chvála z úst druhých lidí.

Biblické odkazy:
 Sk 5,40-42
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5.

BĚDA VÁM … (V. 24-26)

Varování z úst Ježíše - protiklady k blahoslavenství.
Ježíš učí rozlišovat křesťany od nekřesťanů.
Křesťan je ten, kdo miluje Boha na prvním místě a všechno čím je,
všechno co má, a všechno co dělá, dává nejprve Bohu. To nikdy nemůže
být jednání nekřesťanů. Protože oni nemilují Boha.

Biblické odkazy:
 Př 12,1; Lk 16,25

BLAHOSLAVENSTVÍ UKAZUJÍ NA NAŠÍ ZOUFALOU POTŘEBU
SPASITELE
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 6,20-26
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Joz 6

DALŠÍ OZNÁMENÍ:
Příští neděli (5. října) budeme mít shromáždění se společným obědem chceme mluvit o některých nových věcech, které se týkají sboru.
12. října bude provedena sbírka na misionáře Pavla Hollmanna.

NALÉHAVÉ PROSBY:
Modlete se za situaci v Indii. V tomto svazovém státě, druhém
nejlidnatějším na světě, jsou na mnoha místech krutě pronásledováni
křesťané, jsou vražděni, biti, … V některých státech jsou prosazovány
zákony proti konverzím, které znemožňují evangelizaci a jsou bičem na ty,
kdo se obrátili od hinduismu či jiného náboženství ke křesťanství.

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře
v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Galatským 2,20
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