Ztratili jste něco v životě, a pak jste to už nemohli najít? Ztratit, opustit můžeme nejen věci, ale i vztahy. Ztratili jste třeba kamaráda nebo kamarádku? Dnešní příběh je o takové veliké ztrátě, syn opustil a ztratil svého otce a otec ztratil syna. Jenže ten syn si to uvědomil, až už bylo pozdě, až když byl na úplném dně a společnost mu dělali jen ti vepři. Tady bychom mohli skončit a bohužel mnohé životy a příběhy tak končí. Ale náš příběh jde dál. Náš příběh nám chce dát naději, že u Boha to funguje trochu jinak. U Boha se nikdo nemůže ztratit, a když už se ztratí, tak má vždy šanci, že se znova najde. Stejně jako v našem příběhu. Otec přijímá svého ztraceného syna s otevřenu náručí, už se nemusí bát. A dnešní příběh kupodivu nemluví jen o ztrátě marnotratného syna, vypráví i o ztrátě toho druhého poslušného syna. Který si myslel, že je tak poslušný a vzorný, že on se přece ztratit nemůže, ale i jemu se to podařilo.
Velmi krásně tento příběh zachycuje jeden obraz. Je to obraz od Rembratndta. Zkuste si ten obraz představit a nechat jej na sebe zapůsobit a vy děti, dávejte dobrý pozor, zkusíte ten obraz podle mého popisu namalovat. Obraz nejprve podrobně popíšu a pak pošlu děti, aby jej namalovaly, pro dospělé jej zobrazím přes data projektor.
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Slyšeli jsme příběh o jedné rodině. Tomáš Halík řekl, že kdyby se mělo celé evangelium smrštit na jeden příběh, příběh o tom, jaký je Bůh, bylo by to právě tohle podobenství. Podobenství, ve kterém má poslední a nejdůležitější úlohu milující otec.
Ale zpátky k bratrům, každý z nich si zvolil jednu cestu. Starší bratr cestu zodpovědnosti a poslušnosti. Mladší bratr cestu svobody. Obě cesty zní dobře, ale přesto oba bratři vlastně ztroskotali a zůstali úplně sami. Proč?
Mladší bratr toužil tak moc po svobodě a volnosti, že opomněl zodpovědnost, kterou měl vůči otci. Chová se, jako by už otec nežil, jako by už počítal s jeho smrtí a žádá velmi troufalou věc, aby jej otec vyplatil už za svého života. Chce po otci díl majetku, který měl zdědit. Mladší bratr si vybral ze svobody jen to, co se mu hodilo, nedbal na otce ani na bratra, bylo mu jedno, co po sobě zanechává. Teď toužil žít svobodně a bez závazků. Otec mu to umožnil, zariskoval, i když to muselo být pro otce velmi těžké. 
Mladší syn žil způsobem života, po jakém toužil. Užíval si, žil slastně. Slast k životu patří, ale může rychle vyprchat a co pak? Mladší bratr o tom věděl své, peníze si pořádně užil, všechny utratil a dostal se do velké nouze. Dokonce tak velké, že byl i jako žid ochotný pást vepře. Byla to ta nejvíc ponižující a špinavá práce, jakou mohl dostat. Byl na tom tak špatně, že chtěl jíst žrádlo, které dostávali vepři. Ano až sem ho dovedla jeho cesta svobody. V největší bídě šel do sebe, v textu čteme, že se obrátil, prošel změnou (metanoia). Obrátil svůj pohled, který byl zaměřený jen na sebe a najednou si vzpomněl na otce. 
V této chvíli se jeho cesta mění v cestu pokání. A nijak si tu jeho cestu ani pohnutky nemusíme malovat. Bylo to prosté, na začátku jeho obrácení byl hlad, neměl co jíst, a hledal způsob, jak být zase sytý. A já si říkám, berme vážně, po čem hladovíme, co se nám nedostává. Proměna mladšího bratra by ale nebyla úplná a úspěšná bez otce a jeho bezpodmínečného přijetí. Jen si představme, jak by celá ta scéna dopadla úplně jinak, kdyby místo otcovy náruče syna přivítaly otcovy výčitky. Otcovo přijetí jeho napřažená náruč, ještě dřív, než vůbec přišla synova omluva, umožnila, že jejich vztah byl opět vzkříšen. Byl mrtev, ale opět žije, je důvod k radosti! Vzkříšení má různé podoby, v životě můžeme zažít různé vzkříšení. Mladší syn měl štěstí, jeho vztah s otcem byl vzkříšen, a díky tomu mohl žít samotný syn, mohl začít znovu, dokonce i se všemi výsadami a právy, které jako syn měl.
Starší syn si zvolil cestu zodpovědnosti, cestu poslušnosti, cestu vzorného syna. Ale i on se dostává na své cestě do slepé uličky, i on zůstává sám. Přišel domů a uviděl, že se všichni radují, a že jeho mladší bratr, i po tom všem, co provedl, je opět přijat a otec se chová, jako by se nic nestalo. Má vztek, hněvá se, nejde mu to pochopit, že on celou dobu poslušně plnil, co mu otec přikázal, ale v důsledku z toho nic neměl. Starší bratr se cítí podveden a v té své poslušnosti velmi osamělý. Najednou je i on sám, i když žije se svým otcem, i když s ním zažívá všechny radosti i starosti a o vše se dělí, starší syn to najednou není schopen vidět. Jeho hněv, snad závist a nepochopení ho zaslepí, nevidí ani otce ani navráceného bratra, vidí jen svoje zklamání a bezvýchodnost.
A opět zasahuje otec, opět vychází z domu a opět nabízí náruč i pro svého staršího syna. Příběh nám už nedovypráví, jestli to pozvání přijal. I starší bratr potřebuje projít proměnou, obrátit se. Svůj pohled obrátit od sebe na otce a bratra. Možná to ale starší bratr měl těžší, i když to tak na první pohled nevypadá, možná že mu jeho obrácení mohlo trvat mnohem déle, nebo dokonce k němu ani nedošlo. Nevíme. Co však víme a co nám příběh přináší jako naději pro úplně všechny je, že otcova láska je nepodmíněná, úplně pro každého, ať už provedeme cokoliv.
Dva bratři, dvě cesty, dvě volby, cesta svobody a cesta zodpovědnosti. Můžeme se zamyslet a zodpovědět si, na jaké cestě, jsem teď já? Je mi bližší cesta mladšího nebo staršího bratra? Vždyť se ukázalo, že ani jedna z cest není ideální a ta pravá. Svoboda a zodpovědnost jsou jako dvě strany, a obě k životu patří. Jako by oba bratři zastupovali nás, naše rozhodování, naše volby, jako bychom i my v sobě se měli snažit oba bratry usmiřovat, tak aby šla svoboda se zodpovědností spolu. Teprve cesta ve svobodě, ale zodpovědná, je ta požehnaná. 
Pane Bože, ať už jsme každý z nás na jakékoli cestě, na té své cestě, prosíme tě o odvahu jít kupředu. Prosíme tě o pokoru a vědomí, že jen díky Tobě můžeme vůbec jít. Prosíme tě o víru, o jistotu, že ať už se podobáme tomu mladšímu synu nebo tomu staršímu, Ty nás přijímáš, Ty nás objímáš, Ty nám odpouštíš. Děkujeme. Amen

