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česky

Czech

Ježíš rád lidem
vyprávĒl o Božím
odpuštĒní. Ale
židovští vĪdci si
stĒžovali na jeho
pĢátelství s
hĢíšníky.

1

Proto Ježíš
vyprávĒl tĢi
pĢíbĒhy, aby
ukázal, jak BĪh
je šĨastný, i
když se jeden
ĀlovĒk obrátí k
Bohu.
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První pĢíbĒh byl
o muži, který
mĒl sto ovcí.

PastýĢ hned
opustil zbylých
devadesát devĒt

Jedna se
však ztratila.

3
PastýĢ hledal a
hledal, až ovci
našel. Pak si ji dal
na ramena a odnesl ji
radostnĒ domĪ. ġekl
svým pĢátelĪm:

aby mohl
najít chybĒjící
ovci.

4
Ježíš vysvĒtlil,
že v nebi je
velká radost i
nad jedním
hĢíšníkem,
který Āiní
pokání.

„Radujte se se mnou,
neboĨ jsem nalezl
svou ovci, která
se ztratila!”
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6
JežíšĪv další
pĢíbĒh byl o
ženĒ, která mĒla
deset stĢíbrných
mincí. Možná
celé své životní
úspory. Ale stala
se strašná vĒc.
Jednu ze svých
mincí ztratila.

ÿinit pokání znamená
mít lítost nad tím,
že jsme zarmoutili
Boha a to natolik,
že už nechceme
svĪj hĢích nikdy
opakovat.
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Nakonec ztracenou minci našla.
Byla velmi šĨastná. Co myslíte,
že udĒlala? Ano, Ģekla
všem svým pĢátelĪm!

Sviiišš! Svuuušš! Ta žena
peĀlivĒ zametala celý dĪm.
Hledala všude!
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9
Ježíš opĒt
vysvĒtlil:
„PrávĒ tak
je radost
pĢed AndĒly
Božími nad
jedním
hĢíšníkem,
který Āiní
pokání.”

TĢetí pĢíbĒh, který Ježíš
Ģekl, byl nejsmutnĒjší.
VyprávĒl o chlapci, který
odešel z domova
svého otce.
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11
V daleké zemi pak chlapec všechny své peníze
hloupĒ rozmaĢil. A co teč? Navíc nastal v té zemi
velký hlad. Chlapec by mohl vyhladovĒt k smrti.
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Zoufalý hladem, chlapec dostal práci jako krmiĀ
prasat. A byl by si chtĒl naplnit žaludek slupkami,
které žrali vepĢi, ale ani ty nedostával. Tu šel do
sebe a Ģekl:
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„PĪjdu domĪ a
Ģeknu otci, že se
omlouvám za své
hĢíchy. Nejsem už
hoden být jeho
synem. Doufám,
že mĒ aspoĜ najme
jako služebníka.”

Zatímco chlapec byl ještĒ daleko od domova, jeho
otec ho už vidĒl pĢicházet. RadostnĒ bĒžel ke
svému ztracenému synu, aby
ho objal a políbil.
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„OtĀe, zhĢešil jsem.
Nejsem už hoden
nazývat se tvým
synem.” Chlapec se
chtĒl otce zeptat,
aby ho pĢijal jako
služebníka, ale on ho
pĢerušil: „PĢineste
pro mého syna to
nejlepší roucho,
sandály i prsten.
Také pĢipravte
velkou hostinu.”

16
Veselili se a radovali se, protože syn, který se
ztratil, byl nalezen. Ježíš vyprávĒl tento pĢíbĒh,
protože ukazuje,
jak BĪh rád a s
nadšením pĢijme
hĢíšníky, kteĢí
se k nĒmu
vrátí a Āiní
pokání.
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17
Marnotratný syn
PĢíbĒh z Božího slova, Bible,
je nalezen v
Evangeliu podle Lukáše 15

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