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Rozdíl mezi židy a křesťany… (podle autora jedné knihy – rabína) 
Židé s Bohem diskutují, přou se, dohadují, handrkují, ale poslechnou. 
Křesťané mají Boha ve velké úctě, je pro ně vznešený, uctívají ho, přebývá v nepřestupitelném světle, je 
neuchopitelný, nelze ho pochopit, je třikrát svatý, ale žijí si po svém… 
 
Co se více líbí Bohu? 
 

Podobenství Pána Ježíše o dvou synech 
Mt 21,28 "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' 
29 On odpověděl: 'Nechce se mi.' Ale potom toho litoval a šel. 
30 Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: 'Ano, pane.' Ale nešel. 
31 Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: "Ten první!" Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, že 
celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. 
32 Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste 
to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. 
 

1 syn – nechce se mi, ale pak si to rozmyslel a šel 
2. syn – ano, pane, ale nešel 
Kdybych vyprávěl toto podobenství já, asi bych pokračoval – třetí syn – Benjamínek, (nebo spíč Honza – 
český Honza) řekl: „Ano, Otče, vzal svůj raneček s buchtami a šel. Věrně a poctivě pracoval a Otec ho 
odměnil“. 
Ale Český Honza je jen v pohádkách. 
 

Realita, kterou před nás staví v podobenství PJ, nám ukazuje na nás samotné. 
 

Poznámka: Toto slovo je pro věřící, pro ty, kteří znají Otce, mluví k nim (znají jeho hlas) a mají s ním vztah. 
 
Slyšíme Boží volání, Hospodin je Bohem, který mluví. A který také povolává, dává úkoly, používá si nás 
jako partnery v tomto světě. Bylo by to krásné, kdybych o sobě mohl říci, že jsem ten, který Boží hlas uslyší 
a okamžitě podle něj jedná. Ale není to pravda. Zaslechnu-li Boží hlas, začne v mém nitru duchovní zápas – 
co udělat? Jak odpovědět? A výsledek bývá stejný, jako ten v Ježíšově podobenství. 
 
1. možnost 
Slyším volání, výzvu, dotýká se mého srdce, vím je to hlas Otce. Znám jeho hlas (Jan 10,4), a nadšeně 
odpovím ANO. (někdy také méně nadšeně). Ale když dojde na lámání chleba, rozmyslím si to. 
Jako bohatý mladík v evangeliích. (Matouš 19,16-24) Chce následovat Ježíše, chce získat věčný život, ale 
když uslyší výzvu: rozdej vše, co máš a pak přijď a následuj mne, tak odchází. Není ochotný udělat krok, ke 
kterému ho Ježíš vyzval. Jeho touha po věčném životě jistě zůstává, ale cena je příliš vysoká. Najdu si jinou 
cestu, říká si v srdci, a neví, že jedině Ježíš je ta cesta, pravda a život. (Jan 14,6) 
Rozmyslel si to. 
Anebo podobenství Pána Ježíše o hostině, kterou uspořádal jeden bohatý člověk (Lukáš 14,16-20). Pozval 
na ní řadu přátel. Přislíbili, ale když ten čas přišel, začali se vymlouvat. Jeden se oženil, druhý koupil 
spřežení volů, které potřeboval vyzkoušet, další koupil pole, a musel se na něj jít nutně podívat.  
Tisíce výmluv! 
Nevidíme v tom sami sebe?  
Víme co je dobré, víme, k čemu nás Bůh volá, ale protože to mnohdy znamená „zapřít sama sebe“, tak si 
to rozmyslíme. Neodvážím se říct Bohu ne, přitakáme, říkáme ANO, ale pak si to rozmyslíme. Racionálně 
zvážíme, co to bude stát, a cena se nám zdá příliš vysoká. Anebo je v pozadí prostě obyčejná lenost, 
nechce se nám, pohodlnější je neangažovat se. A nejdeme nikam. 
 

V poslední době – stalo se vám, že jste řekli Pánu Ježíši na jeho zavolání ANO, a pak jste si to rozmysleli? 
 

Já ano. Cítil jsem, že s ním trávím málo času. Čte Bibli, protože si musím připravit kázání, protože hledám 
slovo pro druhé lidi do jejich situace, ale zanedbával jsem Bibli k osobnímu ztišení před Bohem. Slyšel jsem 
Boží volání: chci s Tebou trávit víc času a řekl jsem: ano, Bože i já po tom toužím. A bylo to upřímné. 
Protože cítím, že moje duše je vyprahlá. Ale pak přišly povinností, práce, služba, únava, a rozmyslel jsem si 
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to. Vzal jsem jiné knihy, které jsem potřeboval a chtěl přečíst – knihy od vzácných duchovních autorů, 
zajímavé, inspirující, ale ta nedůležitější kniha, ten nejdůležitější vztah jsem zanedbal. Nešel jsem. 
 

Možná jsem ten příběh již jednou zmiňoval. Před několika lety jsem byl asi na dva dny v Táboře na našem 
domečku. Dozvěděl jsem se, že naše sousedka je vážně nemocná a leží v nemocnici. A Bůh mi řekl: jdi a 
navštiv ji. Ale měl jsem hodně práce, byl jsem unavený, čekala mne cesta do Kladna a další den nedělní 
kázání, a tak jsem se začal vymlouvat. Vždyť jsme se zas tak dobře neznali, a co tam budu dělat, co jí budu 
říkat, je to přeci jen trochu hloupé jen tam tak jít a ani jí nemám co přinést. A nešel jsem. Po neděli jsem 
se dozvěděl, že zemřela.  
 

Prožili jste něco podobného?  
Většinou se nejedná o veliké věci. Pokud nás Bůh zavolá k nějaké velké věci (tedy velké v našich očích), tak 
se do toho vrhneme, ale problém nastává, když stejně jako tomu synovi řekne: běž na mou vinici a pracuj. 
Je to přeci dřina, není to žádná zábava, nemohu se tím chlubit, co tam udělám za velkou věc? 
A tak nejde, i když jsem řekl ANO, protože Otci, Bohu se NE neříká. 
 

V knize Píseň písní se říká o lištičkách, malých lištičkách, které je třeba pochytat, protože jinak zničí vinice. 
Pís 2,15 "Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!" 

Nebezpečí hrozí v malých, běžných, často každodenních věcech. Proto nás Boží slovo vybízí k vytrvalosti. 
K věrnosti v malém. Nepohrdat malými začátky… 
 
2. možnost 
Na Otcovu výzvu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' odpovídá NE. Je přímočarý, nic nezakrývá. Ani to 
nevysvětluje, ani se neomlouvá. Nepůjdu. Důvodem není vzpoura, prostě se mu nechce. A taky to Otci 
řekne: Ne, nepůjdu, nechce se mi. 
Komu by se chtělo pracovat, práce na vinici by ho zdržovala. Má tolik plánů, tolik toho potřebuje zařídit, 
má naplánovaná setkání s přáteli, možná nějaký pořádný byznys a ne práci na vinici. 
Určitě je to čestnější a upřímnější postoj, než způsob jeho bratra. Není za tím falešnost – „Ano, Pane… a 
v duchu si říká: dej mi s tím pokoj, už mne neotravuj…“ (Všimněte s, že tento syn oslovuje Otce velice 
neosobně: Pane…) 
Jedná na rovinu, Otec ví, co může od něj čekat. Na nic si nehraje. Možná to zní tvrdě, nevychovaně, 
nediplomaticky, ale je to čestné. Proč bych JÁ měl jít pracovat na TVOU vinici. Máš přece dalšího syna, ať 
jde on, já má naplánované jiné věci. Možná někdy jindy, až nebudu mít co dělat, ale dnes ne a hotovo! 
 

Všimněte si, že Otec přichází za každým ze synů osobně. Nesvolá celou rodinu, aby jim zadal úkoly. Neříká: 
synové – pojďte – pracujte. Ale jde nejprve za jedním synem a pak za druhým s naprosto stejnou výzvou. 
Jeho slovo je adresné a osobní:  'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' 
Stejným způsobem jedná Bůh i dnes s námi. Jsme zde na bohoslužbě jako jeho děti, synové a dcery a Bůh, 
který je mezi námi to nedělá tak, že by nás nechal nastoupit a vydal nám rozkaz (jako to bylo na vojně). 
Ne, On se dotýká mého srdce a říká mi - 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' 
Obrací se na mne. (měl bych chuť říci: a obrací se stejným způsobem i na Vás – ale jak to mohu vědět?) 
Obrací se na mne a říká mi… 
(Pokud se obrací i na Vás, a to já nevím, pak si každý sám pro sebe – své duši řekněte – Otec se obrací na 
mne a říká mi: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' ) 
 

Zde je možná jeden zádrhel. Syn v našem podobenství říká: ne. Proč bych měl jít já? Máš přece dalšího 
syna, tak proč neřekneš jemu. Protože on noví, že Otec stejnou otázku dal i jeho bratrovi. 
Jak je nám to blízké – vymlouvat se, když nás Bůh volá k práci. Máme odvahu říct ne, protože je přeci 
kolem nás tolik jiných, kteří zrovna nemají co na práci, kteří jsou schopnější, kteří déle věří, které by Otec 
měl oslovit. Já někdy příště, ale dnes ne. 
Takto se třeba vymlouval Mojžíš – Hospodine, nezlob se, já nepůjdu. Vyber si kohokoli jiného, já pro to 
nejsem schopný. (Ex. 4,13) Pošli třeba Árona, ten je schopnější, výmluvnější, bystřejší a známější… 
 

Nechce se mi, řekl syn v našem podobenství a odešel. 
Jenže – pokud nás Bůh volá, není možné jen tak odejít. Není možné uniknout Božímu hlasu. 
Jak říká David: 
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Ž 139,7 Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? 
8 Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. 
9 I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, 
10 tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. 
11 Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. 
12 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. 

 

I když řeknu ne, a odejdu, Boží výzva, volání nepřestává znít v mém srdci. Syn už nestál před svým Otcem, 
ten ho nechal svobodně odejít, a přesto mu Otcova slova stále zní v uších. 
Je to tak, jak říká Izajáš: 

Iz 55,11 Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž 
vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal." 

Slovo Boží se nevrátí s prázdnou… někdy to trvá pár vteřin, jindy roky, ale Boží hlas není možné vypnout, 
jako ozvěna se v určitých momentech našeho života znovu a znovu vrací. 
 

Zněl Vám někdy tento Boží hlas v srdci? 
Běž a omluv se… 
Běž a pomoz… 
Běž a modli se… 
Běž a navštiv… 
Běž a ztiš se přede mnou… 
 

Boží hlas je neodbytný, je laskavý, nenutí, dává nám čas, prostor, možnost promýšlet, hodnotit, zvažovat, 
ale není možné se ho zbavit. Není možné se před ním schovat, utéct. Můžeme ho přehlušit, ale pak ve 
chvílích ticha se znovu a znovu vrací. Laskavě, trpělivě, vlídně ale neodbytně: synu… 
 

Synovi to nedalo. Nevíme, jak dlouho to trvalo, ale nakonec se rozhodl jít. Naplnit Otcovu prosbu. 
Nešel zpátky za Otcem, aby mu řekl: tak jsi mne dostal, přesvědčil, přemohl. Taky tedy jdu, když jinak 
nedáš. Nešel ani za bratrem, aby si mu postěžoval a vyčetl mu, že on musí jít, zatímco bratr žádný úkol 
nedostal… Prostě vstal a šel. Nepřemýšlel o tom, protože věděl, že není třeba to někomu vykládat, je 
třeba vstát a jít. 
Možná to bylo se sebezapřením, možná přitom mrmlal, skřípal zuby, občas do něčeho kopnul, zlobil se na 
sebe, že se nechal přemluvit… ale šel a pracoval. 

Jeremiáš  20,7 Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. 
A jak pracoval, tak začala ustupovat nespokojenost, podrážděnost, zloba, a místo nich jeho srdce pomalu 
naplňovala radost, pokoj, spokojenost… Práce se dařila, odsýpala, šla rychle kupředu, možná si začal 
pískat, zpívat… 
 

Bible říká, že toho litoval a šel. Tak jako marnotratný syn (Luk 15,17), který „šel do sebe“, přehodnotil svá 
rozhodnutí a vrátil se k Otci. To je pokání. Jestliže se pokořím a poslechnu, znamená to, že se v mém srdci 
něco zlomilo. Když se pokořím a poslechnu, veškerá zloba, nervozita, neposlušnost, neklid zmizí, a naše 
srdce naplní pokoj, radost a požehnání. 
Občas míváme problém. 
Řekl jsem ne, nechce se mi, teď cítím, že to nebylo správné, dnes bych se zachoval jinak, ale už to nejde 
vzít zpátky. Řekl jsem ne, a tak se s tím už nic nedá dělat. 
Tento příběh nám ukazuje, že to není pravda. Bůh čeká a jeho srdce se raduje, když se mu moje srdce 
poddá. On se dívá na svou vinici a na jeho tváři se objeví radostný úsměv, když uvidí syna, který řekl ne, 
protože se mu nechtělo, jak tam přichází a pracuje. 
 

Nevadí, že jsi řekl NE, protože tvé ANO všechna Ne zažene. 
Jako když zmáčkneš vypínač, všechna tma zmizí a v místnosti je světlo, tak tvoje ANO způsobí, že všechna 
NE jsou v jediný okamžik pryč. Náš Otec není Bohem, který by si děla záznamy o všech našich NE, jediné 
ANO je všechny vymaže. 
 

Bůh čeká na Tvé rozhodnutí. Nemusíš to komentovat, ale jdi a naplň Otcovo přání. 
Do Tvého života vstoupí jiskra, radost, požehnání a zároveň se staneš požehnáním pro druhé. A Bůh bude 
skrze tvůj život oslaven 
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Myslím, že je mnoho smutných křesťanů, jejichž život není naplněný. Žijí, nebo spíš přežívají, schází jim 
plnost života, kterou zaslibuje Ježíš. Z jejich srdce netryská proud živé vody, jejich život nezáří, není 
světlem, a to vše proto, že NEŠLI. 
I když se jim Boží výzva stále vrací, nejsou schopni udělat rozhodnutí: vstát a jít.  
 
Třetí syn?  
Ano, ne Český Honza, ale Ježíš. 
On je ten syn, který na Otcovu výzvu řekl ANO a ŠEL. 
Opustil slávu nebe, říká Pavel, stal se služebníkem, vzal na sebe náš hřích a spasil nás. 

F 2,6 -11Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na 
sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i 
smrt, a to smrt na kříži.  
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým 
sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán. 

 

Myslíte, že to pro něj bylo snadné? Nebylo. 
Evangelia mluví o tom, že jeho tvář byla smutná, když šel do Jeruzaléma, se svými učedníky hovořil o 
utrpení, které ho čeká, a nakonec v Getsemanské zahradě v největším zápase svého života prosí Otce, aby 
ho minul kalich, který má vypít. 
Nebylo to pro něj snadné, a přesto řekl ANO. Ježíšovo ANO je Golgotský kříž, na kterém Pán Ježíš umřel za 
naše hříchy. Jeho ANO nám přineslo život, odpuštění, právo vrátit se k Otci, věčný život. 
 

A Otcovo ANO k Ježíšovu ANO, bylo vzkříšení.  
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým 
sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán. 

 

A tento Boží Syn, plný milosti a pravdy se stal pro nás nejen příkladem. 
On vstoupil do našeho života.  

J 14,20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. 
 

Boží Syn v nás je ta síla, která nám umožňuje na Otcovo zavolání odpovědět ANO. 
Náš starý, přirozený, bojácný a pohodlný člověk má tendenci říkat Otci NE, ale Ježíš v nás říká ANO. 
 

Kdykoliv se v nás začne kroutit ten starý člověk, když slyší Otcovu výzvu:  'Synu, jdi dnes pracovat na 
vinici!’ dejme prostor Ježíši v nás. Pane Ježíši, nechceme se mi, prosím dej mi sílu, odvahu, statečnost říci 
ANO. A Pán Ježíš v nás, skrze svého Ducha nám sálu dá. Protože ten, který je v nás je silnější! 
 

Ale Bůh neříká jen: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!’, možná tvrdě pracuješ, jsi vyčerpaný, unavený a 
potřebuješ odpočinout.  A tak slyšíš jeho slovo: Mt 11,28-29 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a 
jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. 

Pak poslechni a naber u něho novou sílu, nech se občerstvit Kristem, načerpej Boží lásku, odpočiň 
v Otcově náruči. 
 
Bohu nejde o výkon, ale o vztah. A pokud máme s ním vztah, pokud čerpáme z jeho síly, pak práce pro něj, 
na jeho vinici pro nás není vyčerpávající službou, ale radostí a požehnáním.  
Díky Bohu, že nás volá, díky, že známe jeho hlas a díky za to, že On je naše síla o a pomoc vždy připravená. 
Na nás je jediné, říci Bohu na jeho zavolání své opravdové a upřímné ANO. 
 
 


