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Ježíš rád lidem 
vyprávěl o Božím 
odpuštění.  Ale 
židovští vůdci si 
stěžovali na jeho 
přátelství s 
hříšníky.



Proto Ježíš 
vyprávěl tři 
příběhy, aby 
ukázal, jak Bůh 
je šťastný, i 
když se jeden 
člověk obrátí 
k Bohu.



První příběh 
byl o muži, 
který měl      sto ovcí.  

Jedna se však 
ztratila.



Pastýř hned 
opustil 
zbylých         devadesát 

devět aby 
mohl najít 
chybějící 
ovci.



Pastýř hledal a hledal, 
až ovci našel.  Pak si ji 

dal na ramena a
odnesl ji radostně 
domů.  Řekl svým 

přátelům: „Radujte

se se mnou, neboť 
jsem nalezl svou
ovci, která se 
ztratila!”



Ježíš vysvětlil, 
že v nebi je 
velká radost i 
nad jedním 
hříšníkem, 
který činí 
pokání.



Činit pokání znamená 
mít lítost nad 
tím, že jsme 
zarmoutili 
Boha a to 
natolik, že 
už nechceme 
svůj hřích 
nikdy 
opakovat.



Ježíšův další příběh 
byl o ženě, která měla 

deset stříbrných 
mincí.  Možná celé
své životní úspory.  

Ale stala se
strašná věc.

Jednu ze svých
mincí ztratila.



Sviiišš!  Svuuušš!  Ta 
žena pečlivě zametala 
celý dům.



Hledala všude!  Nakonec 
ztracenou minci našla.  
Byla velmi šťastná.  Co 
myslíte, že 
udělala?



Ano, řekla všem 
svým přátelům!



Ježíš opět 
vysvětlil:

„Právě tak
je radost před 
Anděly Božími 

nad jedním 
hříšníkem,
který činí 

pokání.”



Třetí příběh, který Ježíš 
řekl, byl nejsmutnější.  
Vyprávěl o chlapci, 
který odešel 
z domova 
svého otce.



V daleké zemi pak chlapec všechny 
své peníze hloupě rozmařil.  A co 

teď?  Navíc nastal v
té zemi velký hlad.

Chlapec by mohl
vyhladovět k

smrti.



Zoufalý hladem, chlapec dostal práci 
jako krmič prasat.  A byl by si chtěl 
naplnit žaludek slupkami, které žrali 

vepři, ale ani ty nedostával.
Tu šel do sebe a řekl:



„Půjdu domů a řeknu 
otci, že se omlouvám 

za své hříchy.  
Nejsem už

hoden být jeho
synem.  Doufám,

že mě aspoň
najme jako

služebníka.”



Zatímco chlapec byl ještě daleko 
od domova, jeho otec ho už viděl 

přicházet.  
Radostně 
běžel ke 

svému 
ztracenému 
synu, aby ho 
objal a políbil.



„Otče, 
zhřešil jsem. 
Nejsem už 
hoden 
nazývat se 
tvým synem.”



Chlapec se 
chtěl otce 
zeptat, aby 
ho přijal jako 
služebníka, 
ale on ho 
přerušil:



„Přineste pro 
mého syna to 
nejlepší 
roucho, 
sandály i 
prsten.  Také 
připravte 
velkou 
hostinu.”



Veselili se a radovali 
se, protože syn, 

který se
ztratil, byl

nalezen.



Ježíš vyprávěl tento příběh, protože 
ukazuje, jak
Bůh rád a s

nadšením
přijme

hříšníky,
kteří se
k němu

vrátí a činí
pokání.
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Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Evangeliu podle Lukáše 15

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky.



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu:

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  
Jan 3:16
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