BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ - LK 5,27-39
Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
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vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou."
nechal všechno, vstal a šel za ním. 29A ve svém domě mu připravil velikou hostinu.
Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. 30Ale farizeové a jejich zákoníci
reptali a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?" 31Ježíš jim odpověděl:
"Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 32Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale
hříšníky." 33Oni mu řekli: "Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně tak i
učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí." 34Ježíš jim řekl: "Můžete chtít, aby se hosté na
svatbě postili, když je ženich s nimi? 35Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat;
potom, v těch dnech, se budou postit." 36Řekl jim i podobenství: "Nikdo neutrhne kus látky
z nového šatu a nezalátá jím starý šat; jinak bude mít díru v novém a ke starému se se
záplata z nového nehodí. 37A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé
víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou nazmar. 38Nové víno se musí dát do nových
měchů. 39Kdo se napije starého, nechce nové; řekne: `Staré je lepší.´"
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Shrnutí:
Ježíš Kristus přišel jako světlo a ozářil nás svou velikostí a slávou své
milosti. Dostali nové srdce a v Kristu s námi Bůh uzavřel smlouvu, která je
nová a na rozdíl od té předchozí, je smlouvou, která nikdy nezanikne.

ÚVOD
Pátá kapitola Lukáše je nádhernou literární ukázkou a zároveň mocným
Božím Slovem, které k nám promlouvá o našem Spasiteli.
Zázračný rybolov - 5,1-11
Očištění malomocného - 5,12-16
Odpuštění hříchů chromému - 5,17-26
Povolání Léviho - 5,27-32
Spor s farizeji o půst (pokání) -5,33-35
Lepší a horší šat - 5,36
Lepší a horší měchy - 5,37-38
Lepší a horší víno - 5,39

Biblické odkazy:
 1J 2,7-8; Mk 1,17; Lk 5,11

1.

JEŽÍŠ POVOLÁVÁ MATOUŠE LÉVIHO (V. 27-28)

V životě Léviho se ukazují charakteristické rysy křesťanů - těch kdo celým
svým srdcem milují Boha:
Poslušnost Následování Svědectví -

Biblické odkazy:
 Mk 2,1.13-14; Mt 9,9; Lk 3,12-13; J 14,23-24

2.

JEŽÍŠ ODPORUJE REPTÁNÍ FARIZEŮ (V. 29-32)

Reptání je přetékání srdce a ukazuje na to, čeho je srdce plné. Může být
namířeno proti Bohu i proti lidem - obojí je špatné.
Některé postoje, které stojí za reptáním:
Vzdor Svévole Nevěra Žádost Pýcha -

Výsledkem reptání je vždycky záhuba.
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Biblické odkazy:
 Ž 78,17-31; Lk 6,45; Žd 3,15; 1Pt 2,8; 1S 15,23

3.

JEŽÍŠ SE PŘEDSTAVUJE FARIZEŮM (V. 33-35)

Farizeové zdánlivě odvádějí pozornost od hříšníků k půstu. Ale je zde
jasná souvislost a Ježíš v této souvislosti ukazuje, že je Pán.

Biblické odkazy:
 Mt 6,16-18; Iz 58,1-12; Zach 8,19; Jl 2,12-27

4.

JEŽÍŠ VEDE K NOVOTĚ ŽIVOTA (V. 36-39)

V závěru Ježíš předkládá tři obrazy v jednom podobenství. Ve všech je
kontrast toho, co je lepší a horší.
1. Lepší oblečení
2. Lepší měchy na víno
3. Lepší víno
Každý dá přednost tomu, co je lepší (a nemusí to nutně být to nové - viz
víno).
Stejně tak, když člověk pozná odpuštění v Kristu, už se nechce vracet
k obětem za hřích, které nemají moc zbavit člověka hříchu.
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 5,27-39
Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky - Jozue 5,13-15

DALŠÍ OZNÁMENÍ:
Od 1. září probíhá modlitební akce 30 dní modliteb za svět islámu.
K dispozici je modlitební příručka s modlitebními tématy ke každému dni.

NALÉHAVÉ PROSBY:
Etiopská vláda přišla s návrhem nového zákona na regulaci činnosti církví,
občanských sdružení a dobročinných organizací. Úprava zahrnuje přísnou
kontrolu financování a poskytuje státním orgánům pravomoc odvolávat a
dosazovat vlastní zástupce do vedení církví a organizací. Modlete se, aby
zákon nebyl ratifikován.

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil
nás, abychom sloužili tomuto smíření.
2 Korintským 5,17-18
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