EM
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LAB
BE

BOŽÍ
O SRD
DCE PR
RO ZTRA
ACENÉ I.  LK 15,17
Dva
a druhyy hříšník
íků
1Do

jeh
ho blízkostti přicházelli samí celn
níci a hříšn
níci, aby ho
o slyšeli. 2F
Farizeové a zákoníci mezi
m
3
4
sebou reptali:: "On přijím
má hříšník
ky a jí s nim
mi!" Pověd
děl jim toto
o podobenství: "Má-lli
někdo z vás sto ovcí
o a ztrattí jednu z nich,
n
což neenechá těch
h devadesá
át devět na
a pustém místě
m
a nejdee za tou, ktterá se ztra
atila, dokud ji nenaleezne? 5Kdyžž ji naleznee, vezme sii ji s radosttí na
ramen
na, 6a kdyžž přijde dom
mů, svolá své
s přátelee a sousedy
y a řekne jim
m: `Radujjte se se mn
nou,
7
proto
ože jsem na
alezl ovci, která
k
se mii ztratila.´ Pravím vá
ám, že prá
ávě tak bud
de v nebi věětší
radosst nad jedn
ním hříšník
kem, který činí pokán
ní, než nad
d devadesáti devíti sp
pravedlivým
mi,
kteřří pokání nepotřebují
n
í.

Shrnu
utí:
Boží láska je aktivní – Bůh sám
m hledá a nachá
ází své ztrracené ovce,
o
Pán
n je
beree do náru
učí a nesee je dom
mů. Boží lá
áska začčíná u Pá
ána a našší reakcí na
ni jee pokáníí a odvrá
ácení se od
o hříchů
ů.

ÚVOD
Ježíšš způsob
boval farizeům čím
m dál věttší probléémy a on
ni nevyne
echali
jedinou příleežitost k tomu, ab
by na něh
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p
Po několika podobeenstvích ve
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_
________
________
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1.

DVĚ SKUPINY KOLEM
M PÁNA (V. 13
3)
‐ Ježžíš něktteré přřitahujee a jiní M
Mu vzd
dorují

Celníci vybírali mýtn
né pro řím
mskou __
_____________ a aktivně
_______________
spolupracovali s okupaační ___________
u jednak lidé z __________
_________________ společnosti, a
Hříššníci jsou
jednaak obyčejjní lidé, kteří
k
ale nežili
n
pod
dle ____________________
_ tradic.

Náboženští lidé nemohou snést přítomnost hříšníků kolem Ježíše.

Biblické odkazy:
) J 7,45‐49; 1Tm 2,3‐4; 2Pt 3,9; Ř 1,16‐17; Lk 19,10; J 18,28;

2.

DVA DRUHY OVCÍ (V. 46)
‐ Ztracené zatoulané ovce a ovce, které si vystačí

Přestože je mnohokrát Bůh ve Starém zákoně označen jako pastýř, tak
povolání pastýře bylo pro farizeje __________________.
Bible nás přirovnává k ovcím, které nutně potřebují svého pastýře.
Pán bere nalezenou ztracenou ovci na svá _____________________ a
nese ji domů. Tam pozve všechny a společně se radují z Jeho návratu a
nelezení ovečky.
Ježíš Kristus dovede naše spasení až do úplného ___________________.

Biblické odkazy:
) Iz 53,6; 1Pt 2,22‐25; 2K 5,21; Fp 2,6‐9; 1J 4,10; J 10,11; Žd 4,14‐16; Fp 1,6; Žd 7,25; Ř
8,30; Fp 3,1

3.

DVA DRUHY HŘÍŠNÍKŮ (V. 7)
‐ Jsou hříšníci, kteří to vědí a hříšníci, kteří
dělají, že jsou spravedliví

Farizeové si vystačili sami se svým náboženstvím.
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Nikdo se bez pokání nemůže stát spravedlivým a kdo je spravedlivý,
nestal se jím jinak, než skrze pokání a víru v Ježíše Krista

Biblické odkazy:
) Ř 3,23; 1Pt 1,24

4.

DVA RŮZNÉ ÚDĚLY (V. 7)
‐ Na jedné straně je radost v nebi a na straně
druhé je pusté místo

Na jedné straně je spasení a nebe a na straně druhé je pusté místo – bez
radosti, bez pokoje, bez milosti, bez pokání, bez spravedlnosti, … bez
Boha!

Biblické odkazy:
) J 3,18; Lk 13,28

ZÁVĚR
Ježíš nám tady dokořán otevírá pohled na to, jaké je Boží srdce pro
ztracené lidi, pro nespasené, nevěřící, pro hříšníky a ty, kdo vybírají
daně. Bůh hledá. Viděli jsme také radost, kterou se celé nebe raduje,
když nalezený hříšník činí pokání. Vždycky je tam radost, v každém z těch
tří příběhů, při každém – i při tom sebevětším – hříšníkovi. Bůh se raduje
a nejen to – volá nás – radujte se se mnou! To je Boží srdce.
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 15,1‐7
Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky – Lukáš 15,8‐10
K modlitbám:
Zdena Hartlová – dlouhodobě ne zcela dobrý zdravotní stav
Pavel Votava – v pondělí odjíždí zpátky do Anglie
English Camp – bude od 3.‐ 10. července v Kamenickém Šenově
Připravujeme:
Společné shromáždění – 21. února 2010 od 10.00 hod – v Roudnici nad
Labem se sbory Církev Calvary Roudnice a Biblický sbor křesťanů Kladno.
Součástí shromáždění bude společný oběd.
Po shromáždění – kdo bude mít zájem a chuť tak je zván na odpolední čaj
nebo kávu k Tachecím a od 15.30 do tělocvičny na frees‐bee.
28. února – evangelizační shromáždění – je to příležitost pozvat přátele a
známé, lidi, za které se modlíme.
Pozdravy:
Martina Kramosilová z Londýna, sbor křesťanů v Šumperku, sbor BSK
Kladno

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a
nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Židům 4:16
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