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1) ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ
Lukáš 15:11 Řekl: „Jeden člověk měl dva syny.
12 Mladší z nich řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim
rozdělil majetek.
13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam
rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
14 A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi.
15 Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny, a ten ho poslal na svá pole pást vepře.
16 A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.
17 Tu přišel k sobě a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já
zde hynu hladem!
18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou.
19 Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků.‘
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2) SOUVISLOST
Tento příběh je reakce na to co mu řekli farizeové
Lukáš 15:1 Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho
slyšeli.
2 Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá
hříšníky a jí s nimi.“
Odpovídá jim tím, že jim vysvětluje podobenství o ztracené ovci,
ztracené minci a ztraceném synu.
Ztracená ovce, mince a syn = člověk daleko od Boha, kterého
Bůh hledá a chce ho přivést zpět.
Tímto dnešním příběhem chce Ježíš říct farizeům – ano, tito lidé
byli daleko od Boha, ale můžeme se radovat, protože se vrátili k
Bohu. Radujte se farizeové spolu s námi, tito lidé byli ztracení,
ale jsou nalezeni.

Ovce a mince, ilustrační
foto, zdroj Unsplash
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3) POŽEHNÁNÍ
Lukáš 15:11 Řekl: „Jeden člověk měl dva syny.
12 Mladší z nich řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku,
který na mne připadá.‘ On jim rozdělil majetek.
13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral,
odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj
majetek rozházel.
Bůh nás stvořil, abychom byli požehnaní, aby se nám
dobře vedlo, abychom měli požehnání (hojnost, pokoj,
radost, odpočinek).

Ale zároveň máme svobodu dělat si svá vlastní
rozhodnutí, která ale mají také následky. Naše
rozhodnutí ovlivní náš život.
Radost, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

4) NÁSLEDKY
13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno
sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým
životem svůj majetek rozházel. 14 A když
všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on
začal mít nouzi. 15 Šel a přichytil se jednoho
občana té krajiny, a ten ho poslal na svá pole
pást vepře. 16 A toužil se nasytit lusky, které žrali
vepři, ale nikdo mu je nedával.
Bůh nám dal mnoho bohatství – talenty,
schopnosti jako tomuto mladému muži. On se ale
rozhodl žít pro sebe, pro své já, dal se do centra
svého života.
Žil tedy bez Boha a také bez duchovních a
morálních zákonů (rozmařilý život).
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Marnotratný syn jako pasák vepřů,
Hans Sebald Beham, 1538

4) NÁSLEDKY
13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral,
odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem
svůj majetek rozházel. 14 A když všechno utratil,
nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi.
15 Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny, a
ten ho poslal na svá pole pást vepře. 16 A toužil se
nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je
nedával.
Myslel si, že si vytvoří vlastní životní styl, ale bez Boha
a bez Božích principů. Daleká krajina = daleko od
Boha. Tak dnes přemýšlí mnoho lidí.
Jenže pokud ignorujeme Boží zákony, pak
nemůžeme být dlouhodobě úspěšní.
Měl ze začátku hodně peněz, ale o všechno přišel –
přišel o svůj majetek, obklopoval se špatnými lidmi.
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Marnotratný syn jako pasák vepřů,
Hans Sebald Beham, 1538

4) NÁSLEDKY
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13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno
sebral, odešel do daleké krajiny a tam
rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14 A
když všechno utratil, nastal v té krajině veliký
Marnotratný syn jako pasák vepřů,
Hans Sebald Beham, 1538
hlad a on začal mít nouzi. 15 Šel a přichytil se
jednoho občana té krajiny, a ten ho poslal na
svá pole pást vepře. 16 A toužil se nasytit lusky,
které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.
A to vedlo k pádu – všichni jeho přátelé ho
opustili, měl nouzi a nikdo mu nepomohl.
Staral se o prasata a měl hlad. Příběh vykládal
Židům a pro ně bylo prase nečisté a tento
mladík byl rád, když mohl jíst alespoň lusky, co
jedla prasata.

4) NÁSLEDKY
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13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral,
odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj
majetek rozházel. 14 A když všechno utratil, nastal v té
krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. 15 Šel a přichytil
se jednoho občana té krajiny, a ten ho poslal na svá
pole pást vepře. 16 A toužil se nasytit lusky, které žrali
Marnotratný syn jako pasák vepřů,
vepři, ale nikdo mu je nedával.
Hans Sebald Beham, 1538
Proč se mu to stalo? Protože se rozhodl žít bez Boha.
Dělat věci jen z vlastních, žít si vlastní styl, vlastní
pravidla. Takto to vidíme všude kolem sebe – lidé jsou
nešťastní, prožívají trápení, ale většinou je to následek
jejich vlastních rozhodnutí. Je to ovoce jejich života.

5) POKÁNÍ
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17 Tu přišel k sobě a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků mého
otce má nadbytek chleba, a já zde hynu hladem!
18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče,
Marnotratný syn, Peter Paul Rubens, 1618
zhřešil jsem proti nebi i před tebou.
19 Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň
mne jedním ze svých nádeníků.‘
Zde je nejdůležitější bod – ten mladík porozuměl, že
udělal chybu, že se špatně rozhodl, že jeho život by
měl lepší směr, kdyby udělal jiné rozhodnutí a
neopustil dům svého otce. Ten otec v tomto
podobenství je Otec Bůh.

Když nám dojde, jak daleko jsme od Boha a že u
něho máme hojnost, udělejme nové rozhodnutí –
vstanu a půjdu zpět k němu.

5) POKÁNÍ
17 Tu přišel k sobě a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků
mého otce má nadbytek chleba, a já zde hynu
hladem!
18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče,
zhřešil jsem proti nebi i před tebou.
19 Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň
mne jedním ze svých nádeníků.‘
-

Vidíme zde pokorný postoj – nejsem hoden
Vidíme zde vyznávání hříchů – Otče zhřešil jsem
Porozuměl, že se musí vzdát svého ega – budu
jen nádeník
Uviděl, že u Boha může mít lepší život, než jak si
ho sám vymyslel
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Marnotratný syn, Peter Paul Rubens, 1618

5) POKÁNÍ
17 Tu přišel k sobě a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků
mého otce má nadbytek chleba, a já zde hynu
hladem!
18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče,
zhřešil jsem proti nebi i před tebou.
19 Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň
mne jedním ze svých nádeníků.‘
-

Pokání ale v sobě zahrnuje také to, že nejen
vstaneme, ale že i vykročíme novým směrem
Neměl žádné prostředky, takže cesta zpět pro
něj musela být obtížná, možná po cestě
hladověl. Podobně i my, když se rozhodneme
vykročit za Bohem, tak musíme překonat mnoho
překážek.

LUK.15.2-5C/11

Marnotratný syn, Peter Paul Rubens, 1618
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6) OBRAZ
Ten mladík, co si nesl důsledky svých
vlastních špatných rozhodnutí byl obraz
těch celníků, prostitutek a špatných lidí,
kterým se Ježíš věnoval.
Ježíš nezastíral, že by nebyli hříšníci. On
naopak ukázal, jak špatně žili rozmařilým
životem, často tam byla i sexuální
nečistota.
Ano, toto všechno oni dělali, ale
porozuměli tomu, že dělali špatná
rozhodnutí, vrátili se k Bohu, odvrátili se od
svých špatných cest.

Marnotratný syn, freebibleimages
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6) OBRAZ
Dříve tito celníci žili ve špatné společnosti,
obklopovali se špatnými lidmi, dělali
špatné věci.
Ale to už byla minulost, oni se (podobně
jako tento marnotratný syn) od toho
odvrátili a chtěli začít žít čistým životem,
poddali život Bohu a chtějí žít podle Božích
principů.

Marnotratný syn, freebibleimages

7) POKRAČOVÁNÍ
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20 I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl
hluboce pohnut; i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. 21 Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil
jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne
jedním ze svých nádeníků.‘ 22 Otec však řekl svým otrokům: ‚Přineste rychle to
nejlepší roucho a oblečte ho, a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály.
23 Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, 24 protože tento můj syn byl
mrtvý, a zase ožil, ztratil se, a byl nalezen.‘ A začali se radovat. 25 Jeho starší syn byl
na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. 26 Zavolal si
jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. 27 On mu řekl: ‚Přišel tvůj
bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého.‘ 28 Rozhněval se a
nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. 29 On však svému otci
odpověděl: ‚Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi
nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 30 Když však přišel tenhle tvůj syn,
který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil jsi mu tučné tele.‘ 31 On mu řekl: ‚Synu, ty
jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. 32 Avšak bylo proč se veselit a
radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a ožil, ztratil se, a byl nalezen.‘“

8) PŘIJETÍ
20 I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho
otec ho uviděl a byl hluboce pohnut; i běžel, padl mu kolem
krku a zlíbal ho. 21 Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i
před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň
mne jedním ze svých nádeníků.‘ 22 Otec však řekl svým
otrokům: ‚Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho, a
dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály.
23 Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se,
24 protože tento můj syn byl mrtvý, a zase ožil, ztratil se, a
byl nalezen
Vidíme zde reakci Boha Otce, když se rozhodneme vrátit se
k němu (nedává to za naše zásluhy):
- Zdaleka nás vyhlíží, objímá nás, líbá nás
- Obléká nás (musíme svléci ty staré hadry a umýt se)

LUK.15.2-8/11
Návrat marnotratného syna,
Rembrant van Rijn, 1662

8) PŘIJETÍ
Nejlepší roucho – to znamenalo vysoké postavení v rodině
Prsten – znamenal obnovení rodinného postavení a autority,
to otroci neměli
Sandály – to nosili majitelé, najatí sluhové chodili naboso
Vykrmené tele – Židé hovězí jedli jen při zvláštních
příležitostech, bylo to nejcennější maso
V minulých částech jsme mluvili o hostině – ta hostina v nebi
je připravená pro celníky a prostitutky, ale farizeové se toho
odmítají účastnit.
Ježíš říká – přijímám celníky i vás, chci abyste tam také byli,
ale jestli to kvůli svým postojům odmítáte, pak na hostině
nebudete.

LUK.15.2-8/11
Návrat marnotratného syna,
Rembrant van Rijn, 1662
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9) STARŠÍ SYN
A začali se radovat. 25 Jeho starší syn byl na poli.
Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a
tanec. 26 Zavolal si jednoho ze služebníků a
vyptával se, co to má znamenat. 27 On mu řekl:
‚Přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej
dostal nazpět zdravého.‘ 28 Rozhněval se a nechtěl
vejít.
Starší syn = farizeové, kteří reptali na Ježíše
Hněval se podobně jako farizeové, nechtěl s tím mít
nic společného podobně jako farizeové.

Návrat marnotratného
syna, Pompeo Batoni, 1773
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10) TVŮJ SYN
Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. 29 On však svému
otci odpověděl: ‚Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem
nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle,
abych se poveselil se svými přáteli. 30 Když však přišel
tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami,
zabil jsi mu tučné tele.‘
Všimněme si – neříká můj bratr, ale tvůj syn, nechce s ním
mít nic společného. Začíná otci vypočítávat, jak skvěle mu
slouží, že nepřestupuje jeho přikázání, že tvrdě pracuje.
To přesně dělali farizeové – rozčilovalo je, že Bůh dává
milost takovým hříšníkům a že oni nejsou patřičně
doceněni.
Návrat marnotratného
syna, Pompeo Batoni, 1773
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10) TVŮJ SYN
Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. 29 On však
svému otci odpověděl: ‚Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem
nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle,
abych se poveselil se svými přáteli. 30 Když však přišel
tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami,
zabil jsi mu tučné tele.‘
Kůzle bylo mnohem levnější než tele – cítil se opomíjený

Cítil se nadřazený nad mladšího bratra, pohrdá jím a teď
na něj žárlí.
To podobenství není skutečnost – jen Ježíš ukazoval
ilustraci, že starší syn nemá dobré postoje.
Návrat marnotratného syna,
Gustave Dore (1832-1883)

11) RADUJTE SE
31 On mu řekl: ‚Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno,
co je mé, je tvé. 32 Avšak bylo proč se veselit a radovat,
protože tento tvůj bratr byl mrtev, a ožil, ztratil se, a byl
nalezen.‘“
Boha by nejvíce potěšilo, kdyby i farizeové činili pokání,
kdyby i oni uznali, že jsou daleko od Boha, že zhřešili proti
nebi i před ním.

Ježíš jim říkal – farizeové, všechno co mám, chci dávat i
vám, vždyť vy jste Židé, vy jste Boží lid. Teď se ale radujte,
že celníci a prostitutky se mění, že činí pokání. Byli
ztracení, ale jsou nalezení, byli duchovně mrtví, ale teď
jsou živí, tak se radujte!

LUK.15.2-11/11
Návrat marnotratného syna,
Gustave Dore (1832-1883)
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11) RADUJTE SE
31 On mu řekl: ‚Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno,
co je mé, je tvé. 32 Avšak bylo proč se veselit a radovat,
protože tento tvůj bratr byl mrtev, a ožil, ztratil se, a byl
nalezen.‘“

Farizeové měli špatný životní postoj – byli přesvědčeni, že
všechno dělají správně.
Proto jim tak vadilo, že Ježíš přijímá ty, co dělají špatně
úplně všechno. Jak otec může přijímat někoho, kdo je tak
špatný.

Potřebovali pochopit, že i oni jsou hříšníci.
Bůh se na jedné straně raduje nad těmi, co činí pokání a
má bolest nad těmi, kteří to nejsou ochotni uznat.

Návrat marnotratného syna,
Gustave Dore (1832-1883)

