BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

KAM CHCE DOJÍT? - LK 6,39-42
Dvě podobenství o duchovní slepotě
39Řekl

jim také podobenství: "Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? 40Žák není
nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. 41Jak to, že vidíš třísku v oku svého
bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 42Jak můžeš říci svému bratru: `Bratře,
dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku´, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče,
nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka
svého bratra.

Shrnutí:
Duchovní slepota, která je nevěrou, i duchovní zaslepenost, tedy
pokrytectví, mají jeden společný lék a to i přes to, že první se týká lidí
nevěřících a druhá může být problémem věřících. Jedinou cestou z této
slepoty je pokání a víra v Ježíše Krista.

ÚVOD
Když slyšíme Boží Slovo, tak ho potřebujeme aplikovat v první řadě na
sebe a ne na druhé.
Ježíš předkládá dvě podobenství o duchovní slepotě, která mají ilustrovat
jeho předcházející vyučování.
Slova o duchovní slepotě bezprostředně navazují na Ježíšův příkaz
_________________ druhé.
Musíme ale pochopit rozdíl mezi soudem a rozlišováním.

Biblické odkazy:
 Mt 15,13-14; J 3,5; Lk 6,26; Ž 115,5-8;

1.

DUCHOVNÍ SLEPOTA (V. 39-40)

Boží Slovo nás varuje před vytvářením společenství a před duchovní
spoluprácí s lidmi, kteří nejsou skutečnými ___________________.
Nejlepším rozlišovacím znamením duchovní slepoty je, že člověk hodně
__________________, ale nejedná.
Každý je zodpovědný sám za sebe na prvním místě a za to, kam jde a
koho ___________________.
Abychom mohli zdravě duchovně růst, musíme se stát učedníky
________________________.
Biblické odkazy:
 2K 6,14-16; 2Tm 2,19; Mt 23,3; Mt 7,13-14;

SLEPOTA V BIBLI
Slepota se v Bibli často projevuje jako výraz Božího soudu.
Slepota znamenala duchovní a rituální nečistotu (slepý člověk
nemohl sloužit v ________________, slepé zvíře nesmělo být
___________________ Bohu).
Slepota ale také může být příležitostí ke zjevení Boží slávy a může
se stát cestou ke _________________.
Někteří lidé jsou fyzicky slepí, ale všichni lidé jsou slepí _________.
Ďábel dělá všechno pro to, aby nás udržel v duchovní temnotě především oslepuje naší MYSL.

Biblické odkazy:
 Gn 19,11; Dt 28,15.28; J 12,38-40; 2Kr 6,17-20; J 9; 2k 4,4
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2.

DUCHOVNÍ ZASLEPENOST (V. 41-42)

Duchovní slepota se týká lidí, kteří nejsou křesťany, ale duchovní
zaslepenost se může týkat také opravdových ________________.
V duchovní zaslepenosti se projevuje:
1. Duchovní pýcha
2. Soběstřednost, která se nechce podřídit kázni.
Ježíš tento postoj nazývá pokrytectvím.
Řešením tohoto problému je vytrhnout trám ze svého vlastního oka - činit
pokání, vyznat svou slepotu Bohu a následovat Ježíše Krista.

Biblické odkazy:
 Př 10,17; 2Tm 2,5; 1K 3,1-3; Lk 6,36; Ž 119,105; 1J 2,9-11; Zj 3,17-19

ZÁVĚR
1. Musíme se pevně držet Božího Slova, které je světlem pro naše oči
2. Potřebujeme se vyvarovat hříchu, který nás vede do temnoty
3. Jediným řešením duchovní slepoty i zaslepenosti je pokání a víra
v Ježíše Krista. Jenom On je ta pravá cesta a jenom s Ním z cesty nikdy
nesejdeme!
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 6,39-42
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Lk 6,43-49 - Dvojí
ovoce a dvojí základ
Po shromáždění budeme mít společně oběd.

MODLITBY VDĚČNOSTI:
Íránský soudce nařídil propuštění dvou pastorů obviněných

z

"odpadlictví", neboli opuštění islámu, podle informací obžalovaných však
rozsudek vycházel z nepravdivého tvrzení, podle kterého se pastoři údajně
sami přiznali, že se ke křesťanství nikdy neobrátili. Dvaapadesátiletý
Mahmoud Matin prohlásil, že společně se čtyřiačtyřicetiletým Arashem
Basiratem svou křesťanskou víru nikdy nezapřeli. Oba se domnívají, že se
soudce snažil nalézt způsob, jak neztratit svou tvář a současně je
neusvědčit z odpadlictví, což by pro ně v brzké době mohlo automaticky
znamenat trest smrti.
Více o celém případu najdete na www.prayer.cz.

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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