
Postoj ľútosti 
Veršík:  „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“  Matúš 5:4 
 
Lukáš 15:11-24 – Márnotratný syn 
Ježiš hovoril svojim hovoril podobenstvá o tom, ako boli veci stratené a potom sa  
našli. Toto je jeden z takých príbehov. 
Najstarší syn mal zdediť najväčší majetok po smrti svojho otca. V tých časoch bol 
taký zvyk. Mladší syn vedel, že toho zdedí menej a teda nebol spokojný. Chcel svoj 
podiel z dedičstva hneď. Chcel sa dostať preč od svojho brata. Bol netrpezlivý. Jeho 
otec z toho musel byť zranený a sklamaný. Zobral si celé svoje dedičstvo a odišiel do 
ďalekej krajiny. Ako asi sa cítil jeho otec? Žalostne! Svoje peniaze si neodložil. 
Neinvestoval ich. Nerozbehol žiadny skvelý biznis. Svoje peniaze minul na divoký 

život. Nakoniec musel pracovať pri kŕmení prasiat 
a keď bol hladný, chcel jesť z válova pre prasce. 
Vtedy si uvedomil, že o jeho otca všetci sluhovia 
majú skvelé jedlo a tak sa rozhodol vrátiť, aby sa stal 
jedným z nich. Bude ho otec chcieť prijať domov? 
Odpustí mu? Tento syn ľutoval svoj hriech. Bol 
žalostiaci. Otec ho veľmi rád prijal späť domov, vyšiel 
mu oproti , keď ho videl prichádzať. Rád mu odpustil, 
lebo ho miloval a obliekol mu nové šaty, dal vystrojiť 

hostinu. Myslel na to, že: „Môj syn bol stratený, ale našiel sa. Otec aj syn žalostili 
dvoma rôznymi spôsobmi, no obaja boli nakoniec potešení. 
Aj my sme podobní márnotratnému synovi v Božích očiach... často si od Neho 
berieme len to, čo je dobré, hrešíme a robíme veci po svojom. Boh chce náš hriech 
odpustiť, aby sme mohli byť s Ním doma – v nebeskom kráľovstve. Musíme Ho však 
poprosiť o odpustenie, to je jediný spôsob, ako nebyť otrokom. 
 
Koho si vo svojom okolí videl žalostného? Čo si pre neho mohol urobiť? 

....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 

Čím si  v poslednom čase Ty zarmútil Boha? 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 

Aby ste porozumeli veršíku......  

Blahoslavení – šťastní. Je to súčasť dlhého zoznamu „blahoslavenstiev“, ktoré Ježiš 
hovoril svojim učeníkom. Sú základom pre také postoje, aké chce Ježiš mať 
vo svojom kráľovstve 

žalostiaci – väčšina ľudí žiali, narieka, keď niekto zomrie, alebo ak utrpia nejakú 
veľkú stratu. Boh zasľubuje že aj týmto ľuďom prinesie svoju nesmiernu 
lásku a potešenie. Nechce, aby ľudia zostali zranení. Chce ich svojou láskou 
uzdraviť. Zároveň  Boh  chce, aby sme žalostili nad našim hriechom, ale aby 
sme skutočne oľutovali všetky nesprávne veci, ktoré sme urobili, a ktoré 
stále robíme. Nechce, aby nám to len bolo ľúto, ale aby sme tiež chceli 
zmeniť naše správanie. 

Lebo oni potešenia dôjdu – Ježiš povedal, že pre tých, ktorí preukážu takýto postoj, 
je v Jeho kráľovstve odmena. Povedal, že budú potešení. Budú milovaní. 
Budú sa cítiť bezpečne. Budú vnímať teplo Božej blízkosti. Nebudú žalostiaci 
navždy. Bude to koniec ich smútku. Dostanú odpustenie. 

 
Boh sľubuje, že tým, ktorí žialia kvôli hriechu a túžia po odpustení, prinesie väčšie 
potešenie, ako nájdeme doma. 

Vyhľadaj v Biblii, čo Boh urobí, keď si smutný, plačeš..... 
 
..................................................................................................... Zj 7,17 
 
..................................................................................................... Jer 31,16 
 
..................................................................................................... Iz 38,5 
 
Malý kvíz: 
Koľko synov mal otec z príbehu?   .......................................................................... 
 
Kam, išiel syn po získaní dedičstva? ....................................................................... 
 
Čo robil syn, keď už nemal peniaze? ............................................................. 
 
Kto nebol šťastný, že sa vrátil syn domov? ............................................................. 
Modlitba 
Ďakujte Bohu za odpustenie. Proste Boha o pomoc pre každého človeka, ktorý žiali 
kvôli svojmu hriechu a túži po Božom odpustení. Proste Ho , aby potešil tých, ktorí 
žialia pre nejaké ťažké veci v ich živote. Ďakujte Bohu za jeho nekonečnú lásku. 
 



Škrtni slová, ktoré nesúvisia s dnešnou témou: 
 
MLADŠÍ -DCÉRA- PLÁŠŤ- FARMA-ŤAVY-PRÁCA-SLNKO- SYN- BAZÉN- KôŇ - ŠATY 
ODPUSTENIE- ZÁBAVA – BLATO- PRASATÁ-KNIHA-HĽADAŤ –PREPÁČ-DÁŽDNIK 
BIEDA- PRIATELIA-PRSTEŇ-PEKNÝ-KOZUB-CESTA-PLACHTA-NÁVRAT-VOZ-OVCA 
  
Vyrob si masku prasiatka, podľa obrázku: 
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