
 

  BBIBLICKÉ SSPOLEČENSTVÍ KKŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ CHROMÉMU - LK 5,17-26  
Kdo může odpouštět hříchy?

 

17Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech 

galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. 18A 

hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a 

položit před něj. 19Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali 

otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. 20Když viděl jejich 

víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny." 21Zákoníci a farizeové začali 

uvažovat: "Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám 

Bůh?"22Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: "Jak to, že tak uvažujete? 23Je 

snadnější říci `Jsou ti odpuštěny tvé hříchy´, nebo říci `Vstaň a choď?´ 24Abyste však 

věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím ti, 

vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." 25A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel 

domů a chválil Boha. 26Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a 

říkali: "Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání." 

 

Shrnutí:   

Ježíš Kristus se prokazuje jako skutečný Bůh, který má moc odpustit 

hříchy člověka, a to skrze víru. Aby naše víra rostla a mohla sloužit 

druhým ke spasení v Ježíši, potřebujeme se obklopit zbožnými lidmi, kteří 

svou naději upínají ke Kristu.  

 

1. PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ (V. 17-18) 
Ježíš Kristus - Pán, který prokázal svou svatost, svoji dobrotu i svou moc 

- Prokazuje se jako pravý a živý Bůh 

Farizeové a zákoníci - židovští písmáci a teologové, kteří věděli mnoho o 

odpuštění, ale nemohli ho nikomu zajistit. Dokonce bránili druhým vejít 

do Božího království. 

Zástup - byla tu řada diváků, řada posluchačů i těch, kdo hledali 

uzdravení, byli zde jistě také pochybovači a posměvači.  

Ochrnutý a jeho přátelé - muži, jejichž víra se prokázala činy.  
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Biblické odkazy:  

 Lk 5,8; Lk 4,44; Ezd 7,6.10; Lk 18,10-12;Lk 18,9; Mt 23,25-28; Lk 5,15  

 

2. JEŽÍŠ ODPOUŠTÍ HŘÍŠNÍKOVI (V. 19-22) 
Víra se prokazuje svými činy. Na činech člověka můžeme poznat jeho víru 

- a to jak čemu věří, tak také jak moc tomu věří.  

Ochrnutý muž byl nemocný pravděpodobně kvůli svému hříchu (Ježíš mu 

ho odpouští). 

Naproti tomu, to automaticky neznamená, že každý problém, nemoc, 

těžkost jsou trestem za hřích (J 9,2-3) 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ef 2,10; Lk 18,8; J 9,2-3; Mt 16,16; J 6,69; J 2,24-25 

 

3. JEŽÍŠ UZDRAVUJE CHROMÉHO (V. 23-24) 
Ježíš dobře zná myšlení i nitro každého člověka.  

Zákoníci měli poznat, kdo je Ježíš - byli to profesionální teologové. Ježíš je 

s nimi trpělivý a dává jim další důkazy o tom, kdo je.  

Kdo je podle tebe Ježíš? 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mi 7,18-19 
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4. DŮSLEDKY PRO ÚČASTNÍKY (V. 25-26) 
Ochrnutý chválí Boha. 

Zástup žasne, je naplněn bázní a chválí Boha.  

 

 

  

Biblické odkazy:  

 1K 2,14; 1J 2,2; 1J 2,12; 1K 15,33; Př 22,24-25 

 

5. APLIKACE PRO NÁS  
Ježíš Kristus je Bůh a Pán, který má moc odpouštět hříchy.  

Můžeme se na něj spolehnout ohledně odpuštění hříchů.  

Důležitý je duchovní stav člověka a teprve potom fyzický.  

Společnost, ve které se pohybujeme, nás nutně bude ovlivňovat - který 

proud nás strhne? Proud zbožnosti či bezbožnosti? 

Chvála je reakcí srdce, které zakusilo odpuštění hříchů. 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 - Biblické studium - Lk 5,17-26 

Úterý 1800 - Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 - Společné shromáždění v Domě techniky 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ: 
V září proběhne měsíc modliteb za muslimský svět. Plánujeme několik 

mimořádných modlitebních shromáždění k tomuto tématu. K dispozici je 

také modlitební příručka s modlitebními tématy ke každému dni.  

  

NALÉHAVÉ PROSBY: 
Modlete se za křesťany v Íránu, kteří jsou členy místních společenství a 

domácích skupinek. Mnozí z nich se cítí být izolováni od svých bratří a 

sester ve světě. Vyprošujte jim Boží ujištění, že jsou součástí 

celosvětového Těla Kristova. Kéž jim Bůh na každý den dodává odvahu, 

kterou potřebují. 

 

 

 

 

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, 

řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze 

mne sňal nepravost, hřích můj. 

Žalm 32,5  
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