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dnu jedinou věc – Bůh přijjímá
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hříšnííky!

Tomuto podobenství musíme rozumět z perspektivy veršů 1‐3. Bez nich
nemůžeme nikdy správně pochopit Lukáše 15.
Biblické odkazy:
) Žd 11,13; Ef 2,19; Ř 5,6.8; Ef 2,4‐5; Tt 3,3‐5; Lk 15,1‐3

1.

PODOBENSTVÍ O ZTRACENOSTI
‐ Byli jsme ztraceni bez Krista

1. Jako zatoulané ovce na pastvě
2. Jako mince ztracená v domě
3. Jako syn, který je ve vzpouře proti otci
Hřích nás srazil do bahna, do bažiny zatracení. Potřebujeme zachránit!

Biblické odkazy:
) Iz 53,6; Lk 20,24‐25; Př 16,4; Ř 9,13; 1S 8,3; Sk 16,1‐2; 2Tm 1,5; 2Tm 3,15

2.

PODOBENSTVÍ O BOŽÍM SRDCI
‐ Bůh sám hledá ztracené a nalézá je

Bůh dělá úplně všechno, aby nalezl hříšníka v jeho ztracenosti.
V nebi nebude chybět nikdo z těch, kdo tam mají být. Bůh najde
všechny.

Biblické odkazy:
) Ž 119,105; J 16,8; 1Pt 1,23; Tt 3,5; Ř 10,17; Ř 8,29‐30; J 6,44;
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3.

PODOBENSTVÍ O RADOSTI
‐ Spasení přináší mnoho radosti

Bůh sám se raduje – Bůh hledá, Bůh nalézá, Bůh přivádí hříšníka
k pokání a Bůh se raduje.
Celé nebe se 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.

Biblické odkazy:
) Lk 8,39; J 4,28‐29; J 4,40‐42;

ZÁVĚR
V každé části podobenství je Bůh reprezentován jinak ‐ pastýř, žena,
otec. Jeden, kdo trpí a hledá svou ovci – Syn, který nese své ovce na
svých ramenou až domů. Jedna, která pečlivě vymete všechno a hledá
minci – Duch, který světlem Božího Slova přitahuje ztracené. A nakonec
Otec, který vyhlíží ztraceného syna a vychází mu naproti. Boží srdce stále
hledá a hledá ty, kdo jsou ztraceni.
Znovu můžeme v tomto podobenství vidět ohromné Boží milosrdenství
a slitování.

3

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 15,8‐10 + modlitební setkání (modlitební
předměty, prosby apod. dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky NENÍ!!!
21. února 2010 od 10.00 hod bude shromáždění v Roudnici nad Labem se
sbory Církev Calvary Roudnice a Biblický sbor křesťanů Kladno. Součástí
shromáždění bude společný oběd. Kdo bude mít zájem a chuť tak je zván
na odpolední čaj nebo kávu k Tachecím a od 15.30 do tělocvičny na
frisbee.
K modlitbám:
Zdena Hartlová – dlouhodobě ne zcela dobrý zdravotní stav – plánujeme
rozhovor s její rodinou ohledně péče o Zdenu.
English Camp – bude od 3.‐ 10. července v Kamenickém Šenově
Evangelizační shromáždění – 28. února – Lk 15,11‐32 – Podobenství o
ztraceném synu.

Pozdravy:
Milan Tachecí a Církev Calvary Roudnice nad Labem, Andrew a Nicola
Stewartovi, Pavel Votava, Castlefields Church Derby v Anglii.

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho
přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Jan 1:11‐12
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
14.2.2010 © BSK
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