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Návra
at ztracceného syna
11Řek
kl

12Ten
také: "Jeeden člověk
k měl dva syny.
s
n mladší řeekl otci: `O
Otče, dej mii díl majetk
ku,
13
který na mne přřipadá.´ On
n jim rozděělil své jměění. Po neemnoha dn
nech mladšší syn všech
hno
14
zpeněěžil, odešel do daleké země a tam
m rozmařiilým životeem svůj maj
ajetek rozhá
ázel. A kd
dyž
už všechno
v
uttratil, nasta
al v té zem
mi veliký hla
ad a on začčal mít nou
uzi. 15Šel a uchytil
u
se u
jednoh
ho občana té země; teen ho posla
al na pole pást
p
vepře. 16A byl by
y si chtěl na
aplnit žalu
udek
17
slu
upkami, kteeré žrali veepři, ale an
ni ty nedosttával. Tu šel do sebee a řekl: `J
Jak mnoho
o
nádeníků u mého
o otce má chleba
c
nazb
byt, a já tu
u hynu hlad
dem! 18Vsta
anu, půjdu
u ke svému otci
a řek
knu mu: Otče,
O
zhřešil jsem protti nebi i vůčči tobě. 19Nejsem
N
už h
hoden nazý
ývat se tvým
20
synem
m; přijmi mne
m jako jeednoho ze svých
s
nádeeníků.´ I vstal a šel ke svému otci.
o
Když byl
21
ještěě daleko, otec ho spattřil a hnut lítostí běžeel k němu, objal ho a p
políbil. Syn
S mu řek
kl:
`Otče
če, zhřešil jssem proti nebi
n
i vůči tobě. Nejseem už hodeen nazývatt se tvým sy
ynem.´ 22Ale
A
otec rozkázal svým
s
služeb
bníkům: `P
Přineste ih
hned nejlep
pší oděv a o
oblečte ho; dejte mu na
n
23
ruku prsten
p
a ob
buv na noh
hy. Přiveďte vykrm
mené tele, za
abijte je, ho
odujme a buďme
b
vesselí,
24pro
otože tento
o můj syn byl
b mrtev, a zase žije,, ztratil se, a je nalezeen.´ A zača
ali se veseliit.

Shrnu
utí:
Bůh nás ve své
s velkéé lásce neechává jeednat svvévolně a vyhlíží náš
n návrrat
v pokání.
p
P
Pravé
pokkání znam
mená po
oznání od
dpornostti hříchu,, poznán
ní
pravdy o sobě a o Bohu, rozhodn
nutí a jed
dnání.

ÚVOD
Ježííš řekl to
oto podob
benství farizeům,
f
, kteří Ho
o odsuzo
ovali za to
o, že přijíímá
hříššníky a jí s nimi.
Celé podobenství ukkazuje naa radost ze spasení.
muto pod
dobenstvví musím
me rozum
mět z persspektivy veršů 1‐3
3. Bez nicch
Tom
nemů
ůžeme nikdy správně poch
hopit Lukkáše 15.
Bibllické odkkazy:
) 2Tm 3,1
16; 2Pt 1,2
21; Lk 15,1‐3; Lk 1,79
9; 1J 3,5; Lkk 5,31‐32

1.

PÝCHA HŘÍCHU (V. 1112)
‐ Svévolná synova vzpoura a jeho odchod

1. Syn žije ve vzpouře proti svému otci
2. Touží jít svou vlastní cestou, kterou považuje za nejlepší
3. Jeho jednání bylo bezohledné a bezostyšné – hřích zaslepuje.
Za každým hříchem stojí pýcha, která nám říká, že si vystačíme bez Boha.
Že všechno si dovedeme řídit sami. Pýcha, která vede k tomu, že chceme
být bůh vlastního života.

Biblické odkazy:
) Lk 15,30‐31

2.

PÁD AŽ NA DNO (V. 1316)
‐ Pýcha přivádí člověka k pádu

Slepota hříchu vede do nejhlubšího bahna.
Hřích nabízí lákavý obal, který ale skrývá smrtelný jed.

Biblické odkazy:
) Př 16,18; Žd 11,25;
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3.

POKÁNÍ (V. 1720A)
‐ Jedinou cestou z pýchy je pokorné pokání

Pokání znamená přijmout pravdu o svém postavení před Bohem, litovat
svých hříchů a vyznat své hříchy Bohu, otočit se od nich a jít k Bohu.
Pokání je spojené s pokorou a novým životním nasměrováním. Jde o
podřízení se Boží vládě, jak je zjevovaná v Jeho Slově.

Biblické odkazy:
) J 16,8‐9; Fp 2,12‐13; Jk 4,6‐10; 1Te 1,9‐10; Iz 35,8; J 6,37

4.

PŘIJETÍ (V. 20B24)
‐ Kající se hříšník má nové postavení

Znaky svobodného člověka – oděv, prsten, obuv
Znaky nového života – nové stvoření, adopce do Boží rodiny, zapečetění
Duchem svatým, oblečení nového člověka

Biblické odkazy:
) 2K 5,17; J 1,12; 1J 3,1; Ef 1,13‐14; Ko 3,10; 1K 1,2

3

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 15,11‐24 + modlitební setkání
(modlitební předměty, prosby apod. dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky – Lk 15,25‐32
K modlitbám:
Zdena Hartlová – má zlomený krček, leží v nemocnici – od pondělka na
lůžkovém oddělení
English Camp – bude od 3.‐ 10. července v Kamenickém Šenově

To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé
došli spásy a poznali pravdu.
1 Timoteovi 2:3‐4
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