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1.

STARŠÍ BRATR
‐ Stejný hříšník jako jeho mladší bratr

Poslušnost a píle nejsou jedinými měřítky lidského charakteru
‐ Budeš milovat Boha a bližního svého!
1. Sloužím ti tolik let – dosl. otročím
2. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz
3. Tenhle tvůj syn …
4. Mně jsi nedal ani kůzle …
5. Pro něj jsi zabil vykrmené tele …
6. Prohýřil tvé jmění – „dojemná starost“
7. S děvkami ‐ pomluva
Charakter staršího bratra nebyl o nic lepší než mladšího – problém byl
v tom, že starší bratr se srovnával s mladším, místo aby hledal Boží
spravedlnost.

Biblické odkazy:
) 2K 7,1; Mt 23,25‐28; Lk 13,29‐30;

2.

MILOSRDNÝ OTEC
‐ Otec prokazuje milosrdenství oběma ztraceným

Otec vyhlížel mladšího a vyšel pro staršího syna.
Vede staršího syna k pokání.
2

Biblické odkazy:
) Ž 103,13; Lk 15,20; Ex 34,6‐7; Pl 3,21‐23; Ř 3,23‐24

3.

ZÁVĚRY
‐ Bůh přijímá hříšníky činící pokání

1. Hřích:
• Vzdaluje od Boha
• Znamená smrt
• Znamená ztracení
• Je vědomou a chtěnou vzpourou
• Nepřináší užitek, ale vede ke zmaru
• Nedovede natrvalo uspokojit
• Vede do špíny a bahna
• Vede do otroctví
2. Bůh zachraňuje hříšníky
3. Bůh přijímá hříšníky, nikoliv spravedlivé
Aplikace:
Radost ze spasení a vděčnost jsou průvodní znaky opravdových křesťanů
Věrné ukazování Božího charakteru je povinností křesťanů
Musíme přivádět hříšníky ke Kristu, který zachraňuje
Varujme se pýchy a neodpuštění!
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 15,25‐32 + modlitební setkání
(modlitební předměty, prosby apod. dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky
K modlitbám:
Zdena Hartlová – má zlomený krček, leží v nemocnici
Veřejné čtení Bible – 2. – 4. dubna bude probíhat veřejné čtení Bible na
některém z ústeckých náměstí. Podrobnosti přineseme co nejdříve.
Modleme se, aby lidé byli zasaženi Božím Slovem. Modlete se také za to,
zda byste se mohli zapojit také vy.
Řipská pouť ‐ 23. ‐ 25.4.2010 – rozdávání letáků
English Camp – bude od 3.‐ 10. července v Kamenickém Šenově

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na
svět, aby zachránil hříšníky.
1 Timoteovi 1:15
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