
2.  p r i n c i p
Lukáš 15,11-32   

„Příběh marnotratného syna“

Všechno začíná uvnitř
NejSilNější motiVací je Boží láSka

Naše identita v Kristu nás 
osvobozuje k tomu,  
abychom soutěžili s motivací 
založenou na milosti.
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Soustřeď se! Klid! Vyhecuj se! Ať vás takhle 
napomíná trenér na hřišti nebo vám to šeptá váš vnitřní 
trenér, všem je nám jasné, že chceme-li podat vrcholný 
výkon, musíme nějak pracovat s něčím, co se odehrává 
uvnitř - s tou hrou v naší mysli, která je věcí duše 
a záležitostí srdce.

Křesťanský příběh vypráví naší duši o té nezbytné 
vnitřní proměně v srdci, kterou nám umožnil Bůh svou 
láskou a milostí. Právě díky této změně můžeme žít 
a soutěžit před obecenstvem, které představuje Bůh. 
Kristovou zásluhou jsme se stali Božími adoptivními 
dětmi a prostřednictvím víry jsou Boží láska a milost 
nedílnou součástí naší bytosti. To znamená, že nás naše 
nová vnitřní motivace v Kristu osvobozuje k tomu, 
abychom se po duševní a citové stránce dokázali 
vypořádat s faktory, jako jsou strach, úzkost, hněv, 
nátlak, pocit viny, starosti nebo pochybnosti a negativní 
myšlenky o sobě samém, které nám mohou bránit, 
aby se nám jako lidským bytostem dařilo a abychom 
ve sportu prožívali ten ideální stav, kdy se naprosto 
soustředíme na hru. Boží láska nám dává svobodu 
zcela se do hry ponořit a užívat si to, a necítit se 
přitom spoutáni strachem ze selhání nebo odmítnutí 
v souvislosti s naším výkonem - výsledkem soutěže.

„Jsem vděčný 
za vědomí, že ať 
zažívám selhání 

nebo úspěch, Bůh 
mě vždycky podrží. 

A navíc má můj 
záznam vítězství 
a porážek nulový 
dopad na to, jaké 

mám před ním 
postavení. Bůh mě 
miluje kvůli tomu, 
kým jsem, ne kvůli 

tomu, co dělám. 
A  vás miluje úplně 

stejně.“
(Lorenzo Romar, vedoucí 

trenér basketbalu, NCAA)
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Všechno začíná uvnitř
Kontext dnešní doby:

Při sportu mě nejvíc motivuje… 
______ Když nedělám žádné chyby.
______ Když mi trenéři říkají, že hraju dobře.
______ Když sdělovací prostředky vyjádří obdiv k mým výkonům.
______ Když porazím svého nejtvrdšího soupeře.
______ Když jsou na mě rodiče moc hrdí jako na sportovce.
______ Když se přinutím sáhnout si na dno.
______ Když hraju proti našemu soupeři číslo jedna.
______ Když se na mě dívá spousta fanoušků.
______ Když je šance, že se dostaneme na mistrovství.
______ Když dřu víc než všichni ostatní.
______ Když hraju proti týmu, který nás často porazí.
______ Když mě hra baví a užívám si ji.
______ Když jde o velké ceny (peníze a medaile).
______ Když je mezi námi silné kamarádství a týmový duch.
______ Když rozvíjím a vybrušuji svoje dovednosti.

definice motivace:
Důvod či přání, které daného člověka vede ke konání nějaké věci či účas-
ti v určité činnosti. To, proč děláte to, co děláte. Sportovní psychologové 
rozlišují dva druhy motivací: vnitřní a vnější. Vnitřní motivace znamená 
dělat sport prostě pro čiré potěšení a uspokojení, které člověku přináší 
soutěžení samotné (například kvůli radosti ze hry, vzrušení, rozvíjení 
vlastních dovedností, týmové práci atd.) nebo kvůli sportovní zkušenos-
ti jako takové. Vnější motivace ke sportování souvisí s výsledkem soutěže 
(například s odměnami, penězi, slávou, výhrou, uznáním, přijetím atd.) 
a sport je pak jen prostředkem k dosažení určitého vnějšího cíle.

„Prvořadou věcí je 
milovat svůj sport. 
Nikdy ho nedělejte 
s tím, že se chcete 
někomu zavděčit. 
Musí být váš.“

(Peggy Flemingová, 
krasobruslařka, zlatá 
olympijská medaile 
z OH 1968)

K dalšímu 
zamyšlení:

Co při soutěžení 
obvykle motivuje 
vás?

„Nejde o peníze. Je to ten hlad, ta touha, a je těžké to vypnout.  
Je to o hrdosti a je to o vlastním já.“
 (Chris Evertová, bývalá profesionální tenistka)
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HistoricKý Kontext:
Farizeové představovali hnutí zbožných židovských náboženských před-
stavitelů, kteří se snažili přísně dodržovat Zákon (tedy Starý zákon), jak 
ho vykládali zákoníci. Evangelia líčí farizeje jako lidi, kteří se vůči Ježíši 
stavěli kriticky a nepřátelsky. Místo aby Ježíš své jednání hájil, vypráví 
příběh o dvou synech, který odhaluje pravé motivace lidí, od nichž se 
mu dostávalo kritiky, a nabádá je k nápravě.

V prvním století po Kristu zákon vyžadoval, aby otec všechno, co má, 
rozdělil mezi syny. Upřesňoval, že starší syn obdrží dvě třetiny dědic-
tví a mladší třetinu. Vzhledem k tomu, že rozdělování majetku obvykle 
probíhalo ke konci otcova života, mladší syn z příběhu otce uráží, když 
žádá o majetek předčasně a odmítá tak své synovské povinnosti. Citový 
otřes, který svou žádostí vyvolal, musel být nesmírný.1

Ježíš často používal podobenství - vyprávění o obyčejných věcech, které 
zrcadlí duchovní skutečnosti. Přečtěte si oddíl Lukáš 15,11-32. V 15. ka-
pitole Lukášova evangelia kritizují náboženští představitelé (farizeové) 
Ježíše za to, že přijímá opovrhované lidi (výběrčí daní a hříšníky; viz 
Lukáš 5,29-31).

biblicKý Kontext: 
Přečtěte oddíl Lukáš 15,11-32.

1. Jakou počáteční odezvu ve vás vyvolávají hlavní postavy tohoto pří-
běhu? Souhlasíte s jejich jednáním? Proč?

2. Vezmete-li v úvahu kritický postoj farizeů, co je podle vás hlavní 
myšlenkou příběhu?

K dalšímu studiu:

Vyhledejte si 
v biblickém 

slovníku slovo 
farizeové.  

Křížové odkazy: 
Matouš 23,23-28; 

Lukáš 18,9-14; 
Matouš 6,1-5.

K dalšímu 
zamyšlení:

Lidé, kteří 
naslouchali 

Ježíšovým 
podobenstvím, 

v jednotlivých 
momentech 

příběhu okamžitě 
poznávali sami 

sebe. Zvrat 
událostí, kterým 
je Ježíš učil nově 

chápat Boží 
království, jimi 

nutně otřásl. 
Které momenty 

příběhu, jak se 
postupně odvíjel, 

tyto židovské 
posluchače nejspíš 

zarazily?  
(Nebojte se 

spekulovat.)
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Odpovědi na uvedené otázky si poznamenejte do tabulky na str. 60.

3. Udělejte si (vlastními slovy) seznam počinů mladšího syna po od-
chodu z domova. Tento příběh v sobě skrývá emoce, které jsou hlu-
boké a současně mají široký rozsah.

 Do stejné tabulky zaznamenejte pocity mladšího syna (v. 12, 16-19, 
21).

definice dědictví:
Řecký výraz pro dědictví je ton bion, což doslova znamená „život“. Syn 
žádal o svůj podíl z toho, co zůstane po otcově životě.2

4. Poznamenejte si do tabulky motivace mladšího syna a to, jak jeho 
cesta dopadla. Co hledal? Našel „život“, po kterém toužil?

HistoricKý Kontext:
Mladší syn se propadá stále hlouběji. Připojit se k pohanům a být spojo-
ván s vepři (v. 15) mu jako příslušníku židovského národa muselo připa-
dat pořádně odporné a z náboženského hlediska urážlivé a nečisté. Bylo 
to totéž jako vzdát se svého náboženství, protože za těchto okolností by 
mu nebylo dovoleno účastnit se náboženských obřadů.

Věří, že vrcholného štěstí dosáhne, když bude žít nezávisle a svobodně 
a bude mít možnost dělat si, co chce. Brzy si ovšem uvědomí, že to, o co 
na začátku usiloval, je jen dočasné a neuspokojí ho do hloubky. Toto 
poznání se v příběhu projeví tím, že mladík jde do sebe (v. 17-19) čili 
kajícným duchem.

K dalšímu 
zamyšlení:

Pohled zevnitř: 
Pro mladšího syna 
nastává z literár-
ního i duchovního 
hlediska zvrat ve 
chvíli, kdy jde do 
sebe (v. 17-19). 
Spočítejte všechny 
výroky uvedené 
v první osobě (to, 
co říká mladší syn 
sám sobě), když se 
v těchto několika 
verších vyjadřuje 
ke své situaci. 
Co jeho slova 
vypovídají o tom, 
nakolik porozuměl 
vlastním činům 
a životnímu sty-
lu? Proč muselo 
k tomuto osobní-
mu zhodnocení či 
posouzení situace 
dojít před návra-
tem domů?

další aplikace:

Přiznali jste si 
někdy do takové 
míry, že potřebu-
jete Boha? Čím 
synova zkušenost 
připomíná slova 
1. listu Janova 1,9 
či Žalmu 51,1-5? 
Vyhraďte si chvíli 
k osobnímu 
a upřímnému 
přiznání svých zá-
pasů, toho, jak jste 
si šli svou vlastní 
cestou a vzdálili 
se Bohu, podobně 
jako mladší syn.
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Napadá vás situace, kdy jste se za něčím urputně hnali, a nakonec to 
dopadlo úplně jinak, než jste čekali? Popište, jak jste se cítili.

5. Jaké emoce a jednání vystihují reakci staršího syna na bratrův návrat? 
(Viz v. 26-30; poznamenejte si své postřehy do tabulky na str. 60.) Jak 
se emoce obou synů liší?

6. (Odpovědi si opět poznamenejte do tabulky.) Jaké motivy se proje-
vovaly v jeho vztahu s otcem? Jaký dopad to mělo či jak se to proje-
vovalo v jeho vztahu s otcem a bratrem? Proč nedokázal s bratrem 
oslavovat? (Viz v. 25-30.)

„Nikdy jsme 
neměli dost jídla 

a stal se ze mě 
zlostný člověk. 

Hněv ve mně 
zůstal a během 

mé sportovní 
kariéry působil 

jako hnací síla.“

(Isaiah Thomas, bývalý 
hráč NBA)

„Myslím, že jsem nejlepší hráč a nikdo mě nezastaví. Chci vás porazit a přitom 
vás ještě ztrapnit. Ale nerad bych, aby to lidé věděli. Je to takové malé 
tajemství, které si nechávám pro sebe.“4

 (Grant Hill, hráč NBA)

Starší syn si představoval, že si otcovu lásku vyslouží poslušností a dobrý-
mi skutky. Když pak viděl, že otec má rád i syna, který se nesnažil získat si 
otcovu lásku prací, reagoval hořkostí, místo aby se těšil z otcovy lásky.

7. Nacházíte styčné body mezi jeho pocity a vlastním životem? Proč 
ano, nebo proč ne?
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8. Jak by se asi posluchači z řad farizeů cítili, kdyby příběh skončil 
24. veršem?

 Co se je Ježíš snažil prostřednictvím postavy staršího syna naučit?

9. V jakých situacích si nejčastěji připadáte jako mladší, nebo naopak 
starší syn? Proč?

10. Do tabulky na str. 60 si zaznamenejte otcovo jednání vůči každé-
mu ze synů (mladší syn: v. 12, 20, 22, 23, 24; starší syn: 28, 31, 32), 
jeho pocity, motivace, a k čemu to vedlo. Které vlastnosti Boha otec 
zosobňuje?

K dalšímu 
zamyšlení:

Jak se na tom, 
že děláte určitý 
sport, a na 
motivech, které 
vás k tomu vedou, 
v pozitivním 
i negativní smyslu 
projevil vliv vašich 
rodičů (zvláště 
otce)? Jaký vliv 
na sportovce 
může mít absence 
jednoho z rodičů, 
chybějící otec 
anebo naopak 
rodič vyvíjející 
na dítě nátlak? 
V jakém směru 
přesahuje otec 
z tohoto příběhu 
úspěchy či selhání 
vašich vlastních 
rodičů?

„Dokázaly ho [Waynea Gretzkyho] silně motivovat věci v novinových článcích, 
které o něm lidé řekli. Když se o něm někdo vyjádřil, že je ukňouraný, pořádně 
ho to rozzuřilo. Byla to čistě věc pýchy.“5

 (Glen Sather, trenér Edmonton Oilers)
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11. Jak se otcův názor na syny lišil od představ synů o tom, co si o nich 
myslí? Popište rozdíly mezi těmito názory.

HistoricKý Kontext:
Ježíšovým posluchačům muselo rychle dojít, že otcovy činy (to, jak syna 
zahlédl, běžel k němu, objal ho a políbil) znamenají úplné usmíření, jak 
je zřejmé z následujících momentů příběhu: 1) oděv - byl otcův vlastní; 
2) prsten - byl to rodinný pečetní prsten a symbolizoval opětovné uve-
dení do postavení syna (tedy nikoli nádeníka); 3) obuv - symbolizovala 
postavení svobodného člověka; otroci totiž boty většinou nenosili; 4) 
tele - naznačovalo, že se jedná o velkou hostinu pro celé okolí s tancem 
a vším, co k ní patřilo.

12. Prožívání svobody přichází s porozuměním otcovské lásce a milosti 
Boha Otce ve vztahu k nám, jak je znázorňuje příběh marnotraného 
syna.

víte, že…

Rodiče jsou 
hlavními 

iniciátory 
společenských 

kontaktů 
a ovlivňují 

zapojení dětí 
do sportu. Jako 

nejdůležitější 
vliv z hlediska 

navazování 
společenských 

kontaktů bývají 
obvykle uváděni 

otcové, a to jak 
u chlapců, tak 

u dívek.7 Přes 
75% dospělých 
dotazovaných 

osob na Floridě se 
shodlo, že rodiče 

zapojení do sportů 
mládeže jsou příliš 

agresivní.

„Otec na mě 
nikdy netlačil, ale 

podstatné bylo, 
že mi pomohl tím, 

jak se mnou chodil 
na dvorek hrát.“

Bart Starr, bývalý 
rozehrávač NFL

Oba synové stáli o otcův majetek, ovšem bez otce. Mladší volal po svobodě 
a hleděl směrem ven. Starší volal po svobodě a hleděl směrem dovnitř. 
Otec chce dát svobodu plynoucí z toho, že člověk vzhlíží k němu.

 správně: Když naši hodnotu určuje náš vztah s Bohem:
 Naše hodnota = to, co o nás říká Bůh

 nesprávně: Když se řídíme nesprávným návodem pro určování 
vlastní hodnoty:

 Naše hodnota = Naše výkony + Co si o nás myslí druzí



49sport a jeho sláva

Vyhledejte si uvedené verše. Zaznamenejte si, co Boží láska vykonala, 
aby vás mohl Bůh jednou provždy osvobodit (úplnější seznam najdete 
na konci principu 2).

1. list Janův 4,9-10

2. Korintským 5,17-21

Koloským 1,19-22

Římanům 8,1

Římanům 8,35-39

„Dnes cítím při hře větší jistotu než kdy předtím, protože vím, 
že Bůh mě má rád bez ohledu na to, jaké výkony podávám.“
 Ruth Rileyová, hráčka WNBA
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sportovní Kontext:

„Atlet nemůže 
běhat s penězi 

po kapsách. Musí 
běžet s nadějí 

v srdci a sny 
v hlavě.“

(Emil Zátopek, 
československý držitel 

zlatých medailí na 
OH v roce 1952 - 

zvítězil v běhu na 
5 000 m, 10 000 metrů 

i v maratonu)

„Tři lži falešného 
mužství: sportovní 

schopnosti, 
sexuální výboje 

a ekonomický 
úspěch.“8

(Joe Ehrmann,  
bývalý hráč NFL)

„Takže jak mladé sportovní hvězdy stárnou, pověst vítězů se postupně stává 
jedinou radostí, kterou jim ještě sport nabízí. Zpočátku se zdá, že odměna 
v podobě vítězství stojí za cenu, kterou zaplatí. Dospívání je především o přijetí 
ze strany vrstevníků, a neexistuje jistější cesta, jak si získat uznání a obdiv jiných 
Američanů, než být sportovní hvězdou. Nakonec však dokonce i radost z toho, že 
je člověk hvězdou, začíná blednout.

Protože být někým ve sportu je jediná věc, kterou si takovíto sportovci mohou 
přičítat k dobru, stane se honba za vítězstvím středem jejich života. Když 
nepodají dobrý výkon, po citové stránce se trestají. Říkají si, že nejsou k ničemu, 
když dopustili, aby to takhle „zvorali“, a prohrávají, co mohou. Naučí se spoléhat 
na tu nenávist k sobě samému jako na prostředek, kterým se donutí trénovat 
ještě usilovněji a déle, dokud se z nich zase nestanou vítězové.

Naneštěstí dokonce ani vítězství neprospěje jejich citovému zdraví. Potěšení 
z vítězství mívá krátké trvání. Chce-li si sportovní hvězda tuto radost udržet, 
musí vítězit znovu a znovu. Stejně jako závislý potřebuje stále vyšší dávky své 
drogy, aby dosáhl stejných euforických pocitů, sportovní hvězdě nestačí prostě 
jen zvítězit na stejné úrovni jako předtím.“9

K zamyšlení:
Do jaké míry platí slova tohoto citátu o lidech v současném sportu? 
Nacházíte styčné body mezi sebou samým a výzvou a tlaky, o kterých 
je zde řeč?
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Harold Abrahams, jeden ze špičkových britských sprintérů na olympi-
ádě v roce 1924, podobně jako jiní běhal, aby si dokázal svou hodnotu. 
Těsně před jedním z velkých závodů se svěřil jinému členovi svého týmu 
(jak zobrazuje film Ohnivé vozy):

„Je mi čtyřiadvacet - a nikdy jsem nepoznal spokojenost. Pořád se za ně-
čím ženu - a dokonce ani nevím, za čím vlastně. Mám strach… Za hodi-
nu tam budu zase. Pozvednu oči a podívám se na tu dráhu - čtyři stopy 
širokou s deseti osamělými sekundami, které mají ospravedlnit celou moji 
existenci. Ale dokážu to?“10

Harold Abrahams si uvědomoval, že jeho hodnota jako lidské bytosti do 
značné míry závisí na jeho sportovních úspěších. Dobří sportovci mají 
silnou motivaci, ale často založenou na nesprávných důvodech.

13. skupinové cvičení: Dejme tomu, že máte jeden z těch mizerných 
dnů: trénink k ničemu, před dvěma dny se vám nepodařilo dát vítěz-
ný gól a ještě ke všemu jste řekli a udělali pár věcí, které se pro něko-
ho, kdo následuje Krista, dvakrát nesluší. Řekněme přinejmenším, že 
pokud jde o pocity a motivace, jste na tom dost podobně jako ti dva 
synové z našeho příběhu - chvíli nahoře a chvíli dole.

Kdybyste měli udělat potřebné úpravy v tom, co se děje uvnitř vás 
(v tom, co si o sobě myslíte ve vztahu k Boží lásce a milosti), na které 
pravdy ze seznamu na str. 61 potřebujete dbát či kterých se musíte držet, 
abyste dokázali potírat ty negativní věci, které sami sobě říkáte, a špatné 
motivace k soutěžení, které s nimi jdou ruku v ruce? Jinými slovy: na 
základě Otcovy lásky a milosti (viz otázka 12 + úplný seznam na str. 61) 
řekněte ostatním jednu nebo dvě věci z tohoto studia, které o vás platí, ať 
už jsou životní okolnosti příznivé nebo ne. Zapište si je.

14. Jak by vás mohla Boží pravda, která o vás platí (viz otázka 12 + úplný 
seznam na str. 61), osvobodit k tomu, abyste soutěžili bez starostí - ať 
už o své výkony, nebo o to, co si o vás pomyslí trenér, zbytek družstva, 
sportovní manažer, fanoušci, kamarádi, organizátoři apod. Uveďte 
příklad a co nejkonkrétněji vysvětlete, jak by to mohlo vypadat.

„Když chcete 
dosáhnout 
úspěchu…, 
potřebujete si 
najít něco, čeho 
se budete držet, 
co vás bude 
motivovat, co vás 
bude inspirovat.“

(Tony Dorsett,  
bývalý hráč NFL)

K dalšímu 
zamyšlení:

Najděte si na 
následující 
webové stránce 
Rembrandtův 
obraz návrat 
marnotratného 
syna, který je 
ilustrací uvedeného 
biblického oddílu: 
http://www.
Hermitagemuseum.
org/html_En/03/
hm3_3_1_4d.html. 
Popište, co vidíte 
a cítíte. Pomáhá 
vám tento obraz 
navázat spojení 
s Boží otcovskou 
láskou a soucitem? 
Čím konkrétně?



52 všechno začíná uvnitř

skládáme to dohromady: stačí taKový být
Ve sportu se najde spousta dobrých a zdravých motivací. Naším úkolem 
je držet se té nejdůležitější motivace (založené na Kristově lásce a milos-
ti) bez ohledu na vnější okolnosti, jako je třeba to, že máte příznivé skóre, 
trenér je s vámi spokojený, chystají se vám obnovit smlouvu, fanoušci 
vás berou, dokážete se plně soustředit na hru atd. Díky Ježíši Kristu teď 
máte vnitřní motivaci, která se nikdy nemění ani nekolísá v závislosti 
na okolnostech. Jeho láska a milost jsou 100% spolehlivé (stálé) a nikdy 
nepodléhají výkyvům v závislosti na vašich výkonech. Doporučujeme, 
abyste začali rozjímat o tom, co o vás platí (viz str. 61), a uvěřili tomu, 
abyste mohli osobně prožívat při soutěžení i v životě jako takovém Boží 
motivaci. Projeví se to na tom, jak budete soutěžit: schopností soustředit 
se, tím, že budete sami sobě říkat pozitivní věci, změnami postoje, ovlá-
dáním emocí, pocitem jistoty, spokojeností se sebou samým a odpoví-
dajícím hodnocením vlastního výkonu, správnou motivací k podávání 
výkonů atd.

poHled na boHa:
15. Co vás Bůh učí o vás samotných a vašich motivacích k účasti 

v soutěži?

16. Co z toho, co jste se dozvěděli o Boží lásce a milosti, potřebujete 
v současnosti uplatnit ve svém životě? Uvažujte co nejkonkrétně-
ji s ohledem na to, s čím zápasíte a co se odehrává v tomto týdnu 
a v tomto roce ve vašem životě.

17. Přečtěte a naučte se zpaměti verše 2. Korintským 5,14-15. Napište 
modlitbu díkůvzdání za to, co Bůh udělal (děkovná odezva). 
Zaměřte se v ní na to, za co Bohu děkujete, když třeba přihráváte, 
blokujete, řídíte se pravidly, vážíte si hry, uběhnete kolečko navíc 
apod.

„Závodní sporty 
se hrají hlavně na 

hřišti o průměru 
pěti a půl palce, 
v prostoru mezi 
vašima ušima.“

(Bobby Jones, bývalý 
profesionální golfista)

„Skutečná 
vděčnost Bohu za 

jeho laskavost vůči 
nám povstává 

ze základu 
položeného již 

dříve, z lásky 
k Bohu za to, kým 
je sám v sobě…“11

(Jonathan Edwards, 
teolog a kazatel  

z 18. století)


