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Anotace 

Záměrem diplomové práce „Sociálně etické impulsy Lukášova evangelia“ je 

pojednat o morálně etických a křesťansko sociálních aspektech Lukášova evangelia. 

Pojednat o dobovém kontextu vzniku evangelia, jeho zasazení do tehdejšího 

společenského rámce. Vymezit hlavní teologický směr evangelia a postihnout akcenty 

tohoto synoptického evangelia s důrazem na jejich sociálně etický rozměr. Dále se 

pokusit o náčrt aplikace Lukášova evangelia na některé aktuální problémy. Metodou 

práce je rozbor veršů evangelia se sociálně-etickým obsahem. 

Analýza těchto textů s použitím komentářů. Cílem celé práce je reflektovat význam 

Lukášova evangelia pro dnešní čas. Záměrem je také představit Lukášovo evangelium 

jako živou inspiraci pro formulování zásad moderní sociální agendy. 
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Abstract 

The aim of this work “Social ethical impulses of the Gospel of Luke.“ is to discuss 

the morally ethical and christian social aspects of the Gospel of Luke. The work deals 

with the historical context of the creation of the gospel and its integration into the social 

framework of the period. It also defines the main theological direction of the gospel, 

and expresses the accents of this synoptic gospel with emphasis on their socially ethical 

dimension. Furthermore, it attempts to outline applying the Gospel of Luke to selected 

current issues, and offer a final view of the practical use of the principles of the Gospel 

of Luke. The method of work is an analysis of the verses of Luke′s Gospel with social 

ethical content. Analysis of these texts using expert commentary. The aim of the whole 

work is to point out the meaning of the Gospel according to Luk efor the present day. 



The intention is also to introduce Luke′s gospel as a living inspiration for formulating 

the principles of a modern social agenda. 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je pojednat o významu Lukášova evangelia z hlediska 

jeho etického sociálního obsahu. Významný je fakt, že Lukáš ze synoptických evangelií 

se nejvíce a nejhlouběji zajímá o sociální otázku s etickým a mravním nábojem. 

Práce do problematiky uvádí popisem základních charakteristik Lukášova evangelia, 

jeho teologického významu a dalších akcentů. 

V další části se popisuje celková společenská, ekonomická a sociální situace na 

územích okupované Palestiny. Načrtávají se interakce mezi okupovaným územím 

a římskou okupační správou. Představuje se socio-ekonomické složení obyvatelstva, 

jeho příjmová a majetková diverzifikace. 

Hlavní část práce pojednává o situaci vybraných sociálních skupin, kdy formou 

rozboru relevantních textů v Písmu a s použitím komentářů se analyzuje stav dotyčných 

skupin. Tato část práce má za úkol poukázat a osvětlit základní etické principy jednání, 

má za cíl postihnout existenci sociálně-etických impulsů a poukázat na jejich sepětí 

s realizací hodnot Božího království zde na zemi, už v přítomném čase. Poukazuje se na 

realizaci těchto hodnot a to v jednání jednotlivých aktérů. Tato ústřední část práce má za 

cíl ozřejmit hlavní náboj celého Lukášova evangelia. 

V další navazující části se načrtávají některé sociální problémy dneška, jejichž řešení 

s ohledem na význam Lukášova evangelia se představuje v části o inspiračních 

východiscích Lukášova evangelia pro dnešek a jeho aktuální sociální problémy. 

Záměrem této části je ukázat reálnost výzev v Lukášově evangeliu, kdy se celá řada tam 

uvedených přístupů může realizovat v dnešní praxi. Lukášovo evangelium s jeho 

etickými impulsy je možné aktualizovat pro dnešní palčivé problémy. 

Závěrečná část hodnotí praktické použití pro vlastní řešení sociálních problémů. 

Ukazuje na značný inspirativní potenciál Lukášova evangelia. Hodnotí se aktuálnost 

díla i pro dnešek, kdy sociální problémy a napětí rostou, kdy tyto problémy nabývají 

významných rozměrů. Poukazuje se na nutnost zapojit do úsilí o řešení těchto problémů 

základní ctnosti, když se apeluje na angažovanost člověka ke svému bližnímu, vše tedy 

vychází z této základní biblické ideje. 
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1 Základní charakteristika Lukášova evangelia 

Lukášovo evangelium je významné co do obsahu, tak co do rozsahu. V rámci 

Nového zákona přesahuje čtvrtinu spolu se Skutky apoštolskými. Jako jediné 

evangelium mezi synoptiky začíná předmluvou, kdy čtenáře nechává nahlédnout do 

vzniku evangelia a uvozuje dílo oslovením Theofilovi, vznešenému, Bohu milému, 

Božímu příteli (Lk 1,3–4). Theofilos mohl být představitelem urozené skupiny obyvatel, 

který měl určité ucelené informace o křesťanství, ale Lukáš mu hodlal představit 

spolehlivější líčení událostí.
1
 Lukáš uvádí, že řada jiných vyprávěla o událostech 

před ním (v. 1), on však chce podat vše nově, od začátku, po pořádku tak, aby čtenář 

reprezentovaný Teofilem obdržel jistý a solidní základ učení, v němž byl vyučován. 

Lukáš se obával možného zneužití učení různými heretickými skupinami, jako 

dokétismus
2
 nebo gnostická učení. Lukáš, tak měl potřebu položit spolehlivý základ 

učení o Ježíši Kristu. V prologu spatřuje Lukáš svůj teologicko
3
- historický záměr. 

Lukášovo evangelium má bohatou slovní zásobu. Někteří autoři uvádějí, že Lukáš 

byl písařem Kristova milosrdenství, když tématem jeho díla je právě princip 

milosrdenství popsaný v různých formách s bohatým slovním rozsahem.
4
 Lukáš je 

velkým vypravěčem stejně tak má cit pro historičnost, chce být autentický 

a hodnověrný, jeho cílem je apologie Ježíšových slov, skutků a činů, je velmi 

systematický (Lk 1,1–4). Originálním přínosem je Lukášovo mistrné propojení událostí 

první církve s událostmi Ježíšova působení i s celými dějinami Božího lidu.
5
 Lukáš je 

uprostřed dějin spásy počínající obdobím Mojžíšovým a proroků, a ústícím v nastolení 

Božího království. Lukášovo vyprávění je lineární, od jedné události k druhé, existují 

vztahy mezi událostmi, uspořádanost celku. 

Lukáš při sepisování svého díla použil několik pramenů. Vycházel z Markova 

evangelia, kdy Lukáš text redakčně zpracoval, pramene Ježíšových výroků Q, vlastní 

Lukášův pramen. Lukáš při sepisování evangelia měl k dispozici látku, která se 

                                                 
1
 Srov. DOUGLAS, J. D. – KOLEKTIV AUTORŮ. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996, 

s.1042. 
2
 Heretický směr, který vyhlašoval, že Ježíš se jen zdánlivě zjevil jako člověk, takže jen zdánlivě trpěl 

a zemřel. 
3
 Nejen přezkoumat stávající tradici, ale nově utřídit látku za účelem nového, misijního a pastoračního 

úkolu církve. 
4
 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše. Praha: Paulínky, 2011, s.7. 

5
 Srov. JOHNSON, Luke. T. Evangelium podle Lukáše. Edice Sacra Pagina. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, s.14. 
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nevyskytuje u Marka a která je označena jako pramen Q, Ježíšova logia. Člení se na 

výroky Jana Křtitele (Lk 3,7–9); Ježíšovo pokušení (Lk 4,1–13); řeč na planině (Lk 

6,20–23.27–38.40–49). Lukáš tyto perikopy traduje věrně s nepatrnými stylistickými 

odchylkami.
6
Významný Lukášův vlastní pramen mohl vycházet z ústního tradování. 

Látku se svého pramene a pramene Q interpretuje ve velké vsuvce, 
7
kde je líčena cesta 

do Jeruzaléma. Lukáš knihu člení na prolog s věnováním Teofilovi, který reprezentuje 

adresáty z řad pohanokřesťanů (Lk 1,1–4); úvodní příběhy o Janu Křtiteli, Alžbětě, 

Marii, křest Ježíšův, Ježíšovo pokušení (Lk 1,5–4,13); působení Ježíšovo v Galileji, 

několik prvních uzdravení (Lk 7,11-17) či povolání prvních učedníků, setkání s hříšnicí 

(Lk 4,14–9,50); Od (Lk 9,51) velké vyprávění, epická kompozice s redakčním 

uspořádáním. V této části akcentuje Lukáš učednictví a misii, záchranu ztracených, 

učednictví a očekávání konce. Obsaženo je dvojí přikázání lásky (Lk 10,25–42), 

modlitba Otčenáš (Lk 11,1–13), o lakomství (Lk 12,13–34, pozvánka na hostinu (Lk 

14,7–24), tři podobenství o ztraceném (Lk 15). V tomto vyprávění o cestě až do 

kapitoly (Lk 19,27) je integrována největší část z Lukášovy vlastní látky a pramene 

logií. Ve verších (Lk 19,28–21,38) spory v Jeruzalémě; pašijová část a vzkříšení (Lk 

22–24). Lukáš v závěrečných verších vstupuje na nebesa (Lk 24,51) a návratem 

učedníků do Jeruzaléma, zárodečná činnost církve (v. 52–53). Vedle tohoto rozčlenění 

Lukášova evangelia na velké celky jsou zařazeny bloky řečí, jako kázání na rovině (Lk 

6,17–49); řeč o konci času (Lk 21,5–36), první paralelně (Mt 5–7), druhý paralelně 

s (Mk 13). 

Autorem díla je významný helénský a vzdělaný spisovatel píšící kultivovanou 

řečtinou pro velmi vzdělané a kultivované čtenářské a slyšící publikum. Píše posvátné 

dějiny o Ježíšovi, usiluje o přesnost v detailech, vyhýbá se nadsazeným pasážím, 

přehánění, vynechává na rozdíl od Marka slova jako velký, mnoho, velmi (Mk 8,4nn). 

Jeho vyprávění je sevřené, když odkazuje zpět i dopředu, řada perikop je obratně 

spojena. Oproti Markově předloze používá literárně bohaté výrazy, kdy Marek je 

stylisticky jednoduchý a Lukáš píše helénistickou řečtinou, jazykem koiné. Lukáš má 

vybraný vyprávěčský styl, využívá vnitřního monologu, který ukazuje na na uvažování 

protagonisty příběhu (Lk 12,18–19).
8
 Staré rukopisy přisuzují autorství Lukášovi, 

                                                 
6
 Srov. MAREČEK, Petr. Evangelium podle Lukáše. Praha: Centrum biblických studií, 2018, s.19. 

7
 Srov. Lk 9,51–18,14. 

8
 V těchto verších se bohatý vlastník utěšuje, že postaví nové stodoly a plně se zabezpečí, bude bez 

obav spokojeně žít. 
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kterého identifikují jako Pavlova společníka (Flm 24); (Kol 4,14); (2 Tim 4,11).
9
Doba 

sepsání 80-85 n. l., varianta 60 léta n. l. před pádem chrámu v Jeruzalémě, varianta 

velmi pozdní (115–130 po Kr.). Průsečík vzniku evangelia léta (70–90 po Kr.).
10

 Po 

pádu chrámu a před pronásledováním ze strany císaře Domiciána (81–96 po Kr.). 

Místo sepsání Lukášova evangelia není zcela přesně známé. Už v rané době se 

hovořilo o rozdílných lokalitách. Svatý Jeroným uvádí místa jako Řím či řecké oblasti 

Achaja a Boiotie. Řehoř Naziánský ve svém kázání z r. 380 dosvědčuje, že řecké oblasti 

jsou místem sepsání Lukášova evangelia. Jiné rukopisy uvádějí za místo vzniku 

Alexandrii, uváděna je také Makedonie či Antiochie v Sýrii. Vzhledem k tomu, že 

Lukáš neměl dobré geografické znalosti Palestiny, semitské výrazy nahrazoval řeckými, 

měl menší zájem o židovské zvyklosti, tak z těchto důvodů převažuje mínění, že 

evangelium bylo sepsáno mimo palestinské prostředí v širším helenistickém 

prostoru.
11

Jako místo sepsání může se brát celé působiště pavlovské misie, tedy celí 

Malá Asie, Řecko, Řím. Lukáš tedy své dílo sepsal pravděpodobně mimo centrální 

Palestinu, nejspíše na území palestinské diaspory a datováno je dílo mezi lety 70 po Kr. 

až k roku 90 po Kr. 

Teologický záměr evangelistův Lukáš představuje v eklesiologických akcentech, kdy 

rozvíjí již existující tradici o Ježíšovi a rozvíjející se církvi. Materiál Lukáš nově třídí, 

upravuje a uspořádává za účelem misijního a pastoračního úkolu nově rodící se církve. 

Lukášovým záměrem je zabezpečit apoštolskou tradici, aby nedocházelo k překrucování 

a vkládání nepodložených věcí do původního Ježíšova učení. Lukáš je tak také 

ochráncem pravověrnosti, hodnověrnosti před různými gnostickými výklady, jeho dílo 

je tak také apologetické. Ve své eklesiologii církev řadí do dějin spásy, kdy nejprve byla 

doba Izraele, poté Ježíšova doba a následně doba církve viz (Lk 16,16). Lukáš oslabuje 

eschatologická očekávání, kdy oproti Markovi viz (Mk 13,33–37) používá jemnější 

slova, blízký konec je relativizován viz (Lk 19,11; Lk 21,34–36).
12

 Lukášovo dílo je ze 

všech novozákonních spisů nejméně apokalyptické. Lukáš má významné aspekty 

soteriologické, když téma spásy rozvíjí v jeho specifických podobenstvích o ztracené 

ovci, ztracené minci a ztraceném synovi (Lk 15). Lukáš je také výrazně historický, když 

                                                 
9
 Ve všech uvedených perikopách pozdravuje čtenáře Lukáš, jako blízký společník Pavlův. 

10
 Srov. MAREČEK, Petr. Evangelium podle Lukáše, s. 40–42. 

11
 Srov. MAREČEK, Petr. Evangelium podle Lukáše, s. 42–43. 

12
 Srov. MÜLLER, Paul Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. Malý stuttgartský komentář kursívně. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s.18–19. 
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vyprávění zasazuje do času a prostoru. Dějiny spásy zasazuje do celkových dějin. Lukáš 

představuje dějinné osoby, období, instituce. Ježíšův příběh se odehrál v těchto 

dějinných siločarách, nikoli mimo ně. Počátky šíření víry spojuje Lukáš s historií 

římské říše, viz odkaz v (Lk 2,1–2), kde dává akcent na důležitost pořádku, pokoje 

a bezpečí. Velmi silný akcent má Lukáš na pojem radost, radostná zvěst, jeho 

evangelium je radostí prodchnuto, je možno ho nazývat evangeliem radosti. Oslavuje se 

narození spasitele, oslavuje se návrat Ježíšových učedníků, zástupy se radují nad 

Ježíšovými činy, Ježíš je vítán při vstupu do Jeruzaléma (Lk 19,37). Vrcholem vší 

radosti je radost učedníků po Ježíšově nanebevstoupení (Lk 24,52–53). Dalším 

významným aspektem Lukášova díla je aspekt pneumatologický. Vzhledem k četnosti 

odkazů na působení Ducha svatého se o evangelistovi hovoří jako evangelistovi Ducha 

svatého. Alžběta naplněna Duchem svatým (Lk 1,14), Zachariáš naplněn Duchem 

svatým (Lk 1,67). Duch svatý základní dar, o který prosí učedníci nebeského Otce (Lk 

11,13). 

Evangelista Lukáš představuje Ježíše jako Pána a Spasitele, Ježíše navazujícího na 

Zákon a Proroky. Lukáš představuje Ježíše jako milosrdného a láskyplného, který 

neúnavně vyhledává hříšníky, chudé a přehlížené. Lukáš klade důraz na roli žen 

v rozsahu jako žádný jiný evangelista. Lukáš je po právu nazýván jako pisatel Kristovy 

dobrotivost. 
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2 Dobový kontext, celková společenská situace, 

sociální a náboženská stratifikace 

Vychází-li se, že datace sepsání Lukášova evangelia jsou roky 75–80 po Kr. 

respektive 70–90 po Kr., tak Lukáš reflektuje sociální problémy raně křesťanské doby 

od počátku prvního století n. l. Lukáš vypravěčským stylem s důrazem na historicitu 

popisuje život v palestinské společnosti, která byla pod nadvládou římské říše. V této 

době doznívá síla působení helénistické kultury.
13

Je zřejmé, že Lukášovo evangelium 

používá dynamické hnutí historie rozvíjející se podle Božích plánů, aby se zabýval 

otázkou místa ne-židů ve spáse, která byla založena v Izraeli. Řecko - římská společnost 

je zakotvena v tradici. Římská zbožnost respektovala starodávná náboženství 

pokořených národů.
14

 Křesťanství při svém rozvoji z organizačního hlediska vychází ze 

struktur římské říše, na duchovním poli se vede dialog s helénistickou kulturou, kde se 

křesťanství šířilo. V této době měl helénismus své vrcholy za sebou, období Alexandra 

Makedonského, ptolemaiovské období, seleukovská nadvláda. Přesto se helénistická 

kultura zakořenila a stala se komunikačním prostředkem. Helénizace byla první 

globalizací, která umožnila propojování dříve izolovaných oblastí. Nevýhodou byla 

unifikace všeho, tedy i náboženství. Z odporu proti helenistickým skupinám se postupně 

krystalizovalo dělení do různých náboženských skupin. Kolem skupiny kněží u chrámu 

vznikla skupina saduceové, tito kněžští představitelé zabezpečovali kult 

v jeruzalémském chrámě, byli silně konzervativní a aristokratickou skupinou uprostřed 

palestinské společnosti 1. století n. l. Saduceové podporovali propojení královské role 

s rolí velekněžskou, byli začasté vlastníky zemědělských latifundií, pobírali desátky. 

Tato vrstva společnosti tak byla uzavřená ostatní většinové společnosti, o problémy 

ostatních skupin nejevila zájem. Velmi intenzivně spolupracovali s římskou mocí, ta 

zabezpečovala pořádek, případné nepokoje by otřásly postavením této privilegované 

chrámové kněžské strany. Centristickou skupinu mezi kompromisem s vládní mocí 

a radikálním odporem představovali v inkriminované době farizeové. Na rozdíl od 

ultrakonzervativních saduceů tvořili skupinu farizeů zástupci střední třídy společnosti, 

úředníci, řemeslníci, důstojníci. Programem bylo rozšířit posvátné prostředí na všechny 

osoby a každodenní život. Odmítali centralismus kultu, odmítali exkluzivitu podle 
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 Srov. POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii. Praha: ISE, 1993, s. 13. 
14

 Srov. PERKINS, Pheme. Reading the new testament. New York: PAULIST PRESS, 1988, s. 236. 
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praktik saducejské strany. Farizejská strana byla otevřená skutkům milosrdenství, věřila 

ve vzkříšení a budoucí čas, byla tak blízká s Ježíšovou pozicí a jeho učedníků. V otázce 

dodržování kultických předpisů byla tato skupina silně rigorozní, vyžadovala přísné 

dodržování kultických předpisů týkajících se šabatu, čistoty a desátků. Zde se dostávali 

farizeové do kontrapozice s Ježíšovým učením, kdy akcentovali strohou literu zákona 

před jeho duchem. Na rozdíl od saducejské strany, která zanikla pádem chrámu (70 n. 

l.), se farizeové etablovali v rabinismu po roce 70 n. l. Na radikální straně pak stáli 

esejci, kteří zastávali asketické a kultovně rigoristické pozice, jejich jednání bylo 

ovlivněno apokalypticky, zachovávali radikální čistotu, k oficiální moci byli velmi 

kritičtí. Ještě více napravo co do radikálnosti postojů stáli zéloti. Tato skupina se silně 

stavěla proti římské okupační moci a neváhala použít násilí. Po pádu chrámu se etabluje 

skupina učitelů zákona, tito učitelé novými formami vykládali zákon a uchovávali živou 

tradici, řešili otázky teologické ale také praktické a právní. Doba, o které je 

pojednáváno, je dobou vlády Idumejské dynastie, která nastoupila po vládě 

Hasmoneovců. Lukáš uvádí na scénu velkého krále v (Lk 1,5). Herodes Veliký byl 

vládcem Judeje v letech (40–4 př. Kr), byl velkým spojencem Říma, měl podporu císaře 

Gaia Octaviána Augusta. Herodes prováděl na palestinských územích rozsáhlou 

stavební činnost, znovuvybudoval Samaří, dal postavit město Caesarea., obnovil 

zejména jeruzalémský chrám. Lukáš představuje dále Heroda Antipase, který vládl do 

roku 39 po Kr., (Lk 3,1.19). Dalším významným vladařem byl Herodes Agrippa, který 

díky přízni císaře Claudia sjednotil velkou část Palestiny, vládl v letech 41–44 po Kr.,
15

 

následuje jeho syn Agrippa II. Jež se zasazoval o pokojnou roli židů ve vztahu k Římu, 

chtěl předejít povstání. V části své vlády měl pravomoc jmenovat židovské velekněze. 

Lukáš tak popisuje dobu, kdy docházelo k interakcím mezi římskou říší a jejím 

vazalským palestinským územím. Časově se jedná o dobu vlády císařů dvou dynastií. 

Dynastie Julsko – Claudijské, kterou reprezentovali Augustus (27 př. Kr. – 14 po Kr.); 

Tiberius (14–37 po Kr.); Caligula (37–41); Claudius (41–54); Nero (54–68) a dynastie 

Flaviovské, kde interakce probíhala za císařů Vespasina (69–79); Tita (79–81) 

a Domitiana (81–96). 

Představitelé Idumejské dynastie tvořili hořejší vrstvu společnosti, byly vazaly 

římských císařů, po hospodářské stránce nebylo spojení Judského území s Římem 

                                                 
15

 Srov. CONZELMANN, Hans. Geschichte des Urchristentums. Gottingen: Vandenhoeck ℓ 

Ruprecht, 1983, s. 145–146. 
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nevýhodné. Docházelo k rozvoji obchodních kontaktů, významnou roli měla židovská 

diaspora v Římě, která v ekonomických záležitostech hrála nikoli nevýznamnou roli. 

Po politické a hospodářské stránce život v Judeji řídil Řím, v inkriminované době se 

jednalo o dynastii Julsko-Claudijskou, kterou reprezentoval Augustus, Tiberius, 

Caligula, Claudius, Nero a později v letech 69–96 císaři z rodu Flaviovců. Vespasiánus, 

Titus a Domitiánus. Tito římští vládci měli přes své vazaly z rodu Idumejců vliv na 

život všech vrstev obyvatelstva, primárně přes římskou správu reprezentovanou 

prokurátorem a místodržícím. Společenské nálady determinovalo právě vazalské 

postavení, role prokurátora, vyžadování celé řady berních povinností od obyvatelstva, 

chování okupační moci ve vztahu k místnímu obyvatelstvu, když prokurátor 

koncentroval ve svém úřadu moc vojenskou, finanční, soudní a správní. Na 

palestinských územích existovala samospráva reprezentovaná sanhedrinem. Sanhedrin 

byl orgán tvořený předními židovskými zástupci na čele s veleknězem. Situace se 

vyhrotila poté, co chování římských vojáků uráželo city a pošlapávalo práva obyvatel 

judské provincie. Situace eskalovala až do tažení římského vojevůdce Tita, který 10. 

srpna roku 70 oblehl Jeruzalém a došlo ke zboření chrámu. Evangelista Lukáš byl 

pravděpodobně současníkem těchto tragických událostí, když odkazy nalézáme v ( Lk 

21,20).
16

Po pádu chrámu nastává nová realita. Dochází k přechodu k synagoze a její 

liturgii. Celá řada nábožensky etablovaných skupin zaniká, saduceové, starší v židovské 

radě, zaniká centralizační a identifikační funkce velekněze, pokračuje proces oddělování 

synagogy a křesťanské komunity. V tomto prostoru, kde se střetávaly vlivy helénistické, 

římské a židovské je zasazeno působení Ježíše Krista a jeho učedníků o čemž 

evangelista Lukáš věrně pojednává (Lk 1,1–4). 

Palestina 1. století byla smíšenou populací. Polovinu tvořili Židé, druhou polovinu 

pohané, Řekové, Syřané, kteří žili na pobřežích. V sociální oblasti existovaly velmi 

silné kontrasty, společnost byla silně sociálně stratifikovaná. V náboženské oblasti byly 

skupiny členěny podle principu etnické čistoty. Představuje se společnost, která není 

harmonicky uspořádaná, ale která se štěpí v liniích sociálně-ekonomických i v liniích 

etnicko–náboženských. Vrchol společnosti tvořil královský dvůr v Jeruzalémě, královští 

úředníci pobývající na dvoře a plnící řadu správních a protokolárních povinností. Další 

významnou vrstvu tvořili bohatí obchodníci, kteří obchodovali zemědělskými produkty 

a velkostatkáři, kteří vlastnili obrovské rozlohy zemědělské půdy. Byla to vrstva 

                                                 
16

 Ve verši se hovoří o tom, že Jeruzalém obklíčí vojska a dojde k jeho zkáze. 
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obchodní a zemědělské aristokracie. Do kategorie velkých boháčů patřili výběrčí daní 

a kněžská aristokracie spojená s chrámem. Střední vrstvu tvořili drobní obchodníci, 

řemeslníci, majitelé drobných dílen, obchodníci s potravinami na místních trzích, 

celníci. Řadili se do této kategorie i drobní zemědělci, kteří měli půdu v pronájmu 

a mohli tak saturovat potřeby své domácnosti. 

Na společenském žebříčku stáli nejníže dělníci pracující za mzdu, nádeníci v řadě 

sektorů ekonomiky, doprava, dílny, zemědělství. Byli závislí na dostatku pracovních 

příležitostí, v opačném případě upadali do bídy. Na úplném dně se ocitali žebráci, 

nemocní, tuláci. Tito byli zcela závislí na materiální pomoci okolí, zcela nevlastnili 

žádný hmotný majetek, byli předmětem charity.
17

 

Etnické dělení se neřídilo hmotnými věcmi ale původem a etnickou čistotou, tady 

vznikaly hranice a kastování. Vzhledem k orientaci židovství té doby na chrám, tak 

nejvyšší moc a vliv měl velekněz a další privilegovaní kněží okolo chrámu, jako velitel 

chrámu, vedoucí skupiny kněží, dohlížitel nad chrámem, správce chrámového pokladu. 

Následuje šlechtici sdružení v synedriu a zastoupení staršími, nejvlivnější zástupci 

zámožných rodin. Následují učitelé zákona, kteří sice neoplývali bohatstvím, ale nyli 

váženi pro své vzdělání, byli erudováni pro administrativní záležitosti, pro právní oblast 

a vyučování, měli tedy vysoký odborný kredit. Zvláštní skupinu tvořili otroci 

židovského původu, kteří byli ze svého údělu otroka sedmý rok propouštěni, mohli se 

stát proselyty po propuštění, byly tedy občany, nikoli nevolníky, leč občany druhé 

kategorie.
18

 

Pro všechny uvedené skupiny obyvatel byl určující pád Jeruzaléma r. 70 po Kr. Na 

chrám byly navázány kultické obřady, chrám představoval židovskou identitu, chrám 

byl podporován i diasporou, kdy se vybíraly příspěvky na chrám.
19

 Chrám nahrazuje 

synagoga, postupně dochází k oddělování pohanokřesťanů od synagogy, došlo 

k odlišení komunit křesťanů a synagogálních židokřesťanů. 

Evangelista Lukáš právě v této sociálně rozdělené společnosti představuje Ježíše jako 

toho, kdo se neangažuje politicky, ale apeluje na spravedlnost a nestrannost, vybízí 

bohaté k sociální angažovanosti ve prospěch druhého na základě milosrdenství, lásky 
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 Srov. STEGEMANN, Ekkehard – STEGEMANN, Wolfgang. Urchristliche Sozialgeschichte. 

Stuttgart: Kohlhammer, 1995, s. 261–262. 
18

 Srov. SEGALLA, GIUSEPPE. Historické panoráma Nového zákona. Svitavy: TRINITAS, 1998, s. 

60–61. 
19

 Srov. LOHSE, Eduard. Umwelt des Neuen Testaments. Gottingen: Vandenhoeck ℓ Ruprecht, 1978, 

s. 86. 
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a spravedlnosti. Lukáš ukazuje Ježíše, který nemá politické ambice, představuje Ježíše 

jako zvěstovatele hodnot Božího království, které se realizuje už zde a nyní. Jeho 

kázání, hlásání má silný sociálně-etický náboj. Lukáš představuje Ježíše v rozdělené 

společnosti, jak přináší naději deklasovaným a vybízí všechny ke změně smýšlení. 
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3 Boží království a jeho hodnoty – spása – z hlediska 

jejich realizace na zemi 

3.1 Ženy a jejich role v participaci na hodnotách Božího království 

3.1.1 Lk 1, 5–2, 25. Alžběta a Marie 

Na samém počátku Lukášova evangelia se seznamujeme s důležitou postavou 

Alžběty jako budoucí matky Jana Křtitele, a s postavou Marie, která porodí Boha živého 

(ϑεοτοκος) bohorodička. U obou žen je signifikantní jejich víra v Boží všemohoucnost 

(v.1,25.42.45–55). Obě ženy jsou zde uváděny jako matky dvou významných mužů, 

Lukáš klade příběhy těchto mužů paralelně, aby vynikla Ježíšova nadřazenost.
20

 

Důležitost role žen, je v důvěře v Boží zásah, v důvěře, že Bůh zasahuje do dějin, že 

Bůh ve své spasitelské roli může činit zázračné stvořitelské akty.
21

U Boha není nic 

nemožné, ženy reagují v poslušnosti vůči Boží vůli, ženy jsou naplněny Duchem 

svatým. Lukáš tuto perikopu o narození proroka a mesiáše nejvíce rozvíjí, aby zdůraznil 

pokorný postoj věřícího tváří v tvář Boží prozřetelnosti, aby zdůraznil pokoru lidského 

rozumu před tajemstvím spásonosného, stvořitelského Božího úkonu. Právě v Božím 

zásahu je překonána pozemská limita, u Alžběty stáří a neplodnost, u Marie panenství 

a mládí. Lukáš na celém příběhu ukazuje kladnost ženské postavy, ukazuje paradoxnost 

Božího jednání, Bůh činí zázračné věci skrze příslušníka bezmocné třídy oné doby, 

Marie nemá postavení ve společnosti, a přesto si ji Bůh vyvolil, ona Boží paradoxnost, 

co je v lidském měřítku, nemusí být vhodné v Božím. A tak prostřednictvím paralelismu 

Alžběty a Marie jsou uváděny na scénu ženy, které projevují k Bohu služebnost, 

poníženost, která je protiklad pýchy.
22

 

3.1.2 Lk 7, 36–50. Žena hříšnice 

V této perikopě, která patří do oblasti vlastní Lukášovské látky,
23

poprvé evangelista 

uvádí na scénu ženu, ženu v kategorii hříšnice. Při společném stolování s farizei se 

hříšnice dotýká Ježíše, což vzbuzuje údiv spolustolujících farizeů, farizeus považoval 

hříšnici za nečistou ženu, jejíž dotyky byly v rozporu s kultickými zásadami, oddělovat 
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 JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše. Edice SACRA PAGINA. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 55. 
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 MÜLLER, Paul G. Evangelium sv. Lukáše: Malý Stuttgartský komentář. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 31.  
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čisté od nečistého ( Lv 15,19–3).
24

 Ježíš ukazuje, že tato žena, společensky vyloučená, 

se ho ujala, vodu podala, obmyla mu nohy, tato žena totiž projevila hlubokou lásku 

a víru v Krista, její víra ji zachránila, bylo jí odpuštěno. Celé stolování s hříšníky je 

třeba pochopit jako výraz Božího smilování, mezi odpuštěním hříchů a láskou je 

úměrnost, odpuštění má vzbudit lásku, ne pouhá kritika a odsuzování, moc Božího 

odpouštějícího milosrdenství, žena provedla z lásky úkony obmytí, tím právě onu lásku 

prokázala, odpuštění, láska, pokoj s Bohem, a na začátku víra v Boží prozřetelnost 

a milosrdenství.
25

 V této perikopě vidíme pozice tří stran velmi názorně. Na jedné straně 

údiv, zloba farizejského hostitele, který je vlažný, zákon sice neporušující, ale hlavně 

nemilující, kdežto druhá strana se projevuje v ženině něžnosti a rozhodnosti, a třetí 

strana reprezentovaná Ježíšem projevuje radost. Žena má víru, když přijala Boží lásku, 

má zkušenost že je milována, když ona miluje Ježíše. Jasná souvislost mezi vírou 

a spásou. 

„Bylo ji odpuštěno mnoho hříchů, a proto mnoho miluje“
26

 

3.1.3 Lk 8, 1–3. Ženy doprovázející Ježíše 

V těchto verších evangelista, věrný svému akcentu na ženskou otázku, připomíná roli 

žen, které doprovázely Ježíše a učedníky. Zde vidíme důležitost ženské přítomnosti, 

ženy byly prvními svědkyněmi Ježíšovy smrti ( Lk 23,49), ženy svědčí o Ježíšově 

pohřbení a vzkříšení ( Lk 23,55 a Lk 24,10.22). Ženy jsou zde popisovány jako ty, které 

Ježíše a dvanáct apoštolů na jejich cestách financovaly, takže se jedná o ženy nikoli 

nemajetné. Ženy se tedy bezprostředně účastní zahájení Ježíšových cest, kde hlásá 

poselství o příchodu Božího království, zde tedy role žen nanejvýše důležitá a důstojná, 

zde vidíme roli politicky vlivných žen, což se vymyká z celkového postavení žen jako 

celku oné doby, tyto ženy zvyšují kredibilitu ve smyslu, hmotného zajištění Ježíšovy 

misie, otevíraly Ježíšovy dveře a ztrácely za něj slovo na vlivných místech. Tato 

nepředpojatost k ženám, prostá předsudků, byla zdrojem tenzí mezi Ježíšem a jeho 

farizejskými protivníky.
27
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3.1.4 Lk 8, 40–56. Uzdravení žen 

V této perikopě evangelista Lukáš rozvíjí téma víry, záchrany, vzkříšení, spásy. 

Ženy, které jsou díky své nemoci, jedna chronicky nemocná, tím vytěsněná na okraj 

společnosti, a také finančně zdecimovaná, druhá trpící nevyléčitelnou chorobou, 

umírající, která způsobuje žal jejímu okolí, jsou vystaveny zázračným účinkům 

Ježíšových doteků, Ježíšových slov. Lukáš programově navazuje na v. 7, 36–50, opět je 

spojována víra se záchranou ve spáse. Žena, plná zoufalství dorazila mezi lidi ze své 

sociální izolace, byla plna víry, takže se dotkla Ježíšova lemu, uvěřila a byla 

zachráněna. U obou žen záchrana měla za důsledek návrat do společenského 

života.
28

U druhé ženy pak přímo vzkříšení k novému životu, skrze zástupnou víru jejího 

nejbližšího okolí, v prvním případě je Ježíš pánem nad nemocí, v druhém nad smrtí, 

v obou případech Ježíš a jeho uzdravující zásahy u žen, zcela dle narativní koncepce 

evangelisty
29

 

3.1.5 Lk 10, 38–42. Marie a Marta 

Tato perikopa spadá u Lukáše do třetí velké části, která představuje cestu do 

Jeruzaléma, je to rozsáhlá epická kompozice počínající (Lk 9, 51). Jedná se o vlastní 

Lukášovu látku. Vyprávění nám ukazuje dvě ženy, které byly v jedné domácnosti. 

Jedna, Marta, je plně zaměstnána obsluhou, Marie, si přisedla k Ježíšovi a zaujala 

naslouchající postoj. Marie naslouchající, kontemplující prorokova slova, Marta plně 

zaměstnaná obsluhou, péčí o hosta, tak vykonává službu diakonickou, obslužnou. 

Z těchto veršů plyne, že netřeba se zaměstnávat přemírou služby, ale důležité je 

naslouchat, důležitější je věnovat pozornost hostu. Evangelista zde zaujímá 

psychologickou velmi jemnou pozici, naslouchat vzácnému hostu, který předkládá Boží 

slovo. Neznamená to však, že role opečovávací není vůbec potřebná, jde o vyváženost 

role diakonické, charitativní, pohostinné a role výše uvedené kontemplativní ( Lk 4,38–

39).
30

V těchto verších sledujeme, jakou zásadní roli hrály ženy v Ježíšově misii, 

pokračující důraz na jejich roli (Lk 8,1–3). V neposlední řadě zde jde o to, očistit 

činnost v kontemplaci, Marie bude vždy kontemplativní i v činnosti, naše učednictví 

spočívá v naslouchání, nespočívá ve věcech. Vidíme zde jisté napětí v relaci Marta jako 

                                                 
28

 JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 164. 
29

 MÜLLER, Paul G. Evangelium sv. Lukáše, s. 86–87. 
30

 MÜLLER, Paul G. Evangelium sv. Lukáše, s. 55. 
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Zákon, Marie jako evangelium, východisko je, že jen evangelium může naplnit zákon.
31

 

Marie a Marta poskytly na misijní cestě Ježíšovi pohostinství, přitom každá hrála svou 

roli, synergie naslouchání u Marie a péče diakonie u Marty. 

Evangelista Lukáš ve svém díle akcentuje úlohu a postavení žen ve společnosti, kdy 

se netěší rovnému postavení, jsou začasté ve skupině znevýhodněných. Ve společnosti, 

která je silně poznamenána rozdílným pojetím role ženy, kdy jsou akcentovány atributy 

pohlaví a s tím spojené typické vlastnosti, které můžeme nazvat dnešní terminologií 

jako předsudečné. Muž je považován za silného, žena za chabou, muž je udatný, 

statečný, kdežto žen je bázlivá, muž je velkomyslný, žena malicherná, muž vykazuje 

zdrženlivost, žena je tlachavá, muž je racionální, ale víme o výjimkách e zobrazování 

žen, kdy ženy naopak jsou těmi, co přímo podporují Ježíšovu misijní cestu ( Lk 8, 1–3). 

V evangeliu Lukáš vyjadřuje podporu ženám, vyjadřuje lidskou sounáležitost 

s opomíjenými a marginalizovanými ženami, tedy hříšnicemi, či nemocnými ženami. 

Jde o kategorie sociálního a společenského postavení žen. Byly a existovaly také ženy 

se značným vlivem v rámci vyšších společenských tříd, např. Jana manželka Herodova 

správce Chuzy nebo Herodiada v královské rodině, takže jako vrstva byly ženy sociálně 

stratifikovány a netvořily jeden sociálně stejný typ. 

Ženy v prostředí helenizovaného judaismu a na prahu rodícího se křesťanství hrály 

ve společenském uspořádání velmi omezenou roli. Byl to systém patriarchálního 

judaismu, kdy ženy se jen částečně podílely na správě věcí veřejných, leč v průběhu 

prvního století našeho letopočtu se jejich úloha zviditelňovala, začaly zastávat důležité 

pozice, ne však ve státní správě. Ženy v některých obcích hrály důležitou roli v jejich 

řízení.
32

 Postavení žen se v čase proměňuje, nelze zcela říci, že by byly úplně odříznuty 

od společenského života, když Lukáš podtrhuje jejich roli v zásadních událostech. 

Takovou zásadní událostí je účast žen při Ježíšově martyriu a okolností jeho 

zmrtvýchvstání. 

3.1.6 Lk 23, 47–56 : Lk 24, 1–12. Ženy svědkyně vzkříšení Krista 

V tomto pašijovém příběhu evangelista akcentuje ženy tím, že je uvádí jako ty, které 

ho doprovázely z Galileje, jako ty, co sice nejsou jeho apoštoly, ale jsou učedníky 

v širším smyslu, tyto ženy jsou u Ježíše svědky jeho působení, smrti a pohřbu 

                                                 
31

 FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 414–415. 
32

 Srov. Ř 16, 1–15. Příklady vážených žen např. diakonka Foibé později u sv. Pavla, obecně 

v helénistické době. 
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a zmrtvýchvstání. Zásadní je svědecká úloha žen, když víme o nepřípustnosti ženského 

svědectví v judaistické době, kdy svědectví žen nebylo relevantní. Evangelista Marek 

hovoří o přípravě mastí, Lukáš roli žen výrazně rozšiřuje, ženy věrné Ježíšovy jsou 

součástí budované obce, jež bude naplněna Duchem svatým.
33

 

Ženy při událostech Ježíšova umučení jsou pohnuté, jsou rozechvělé, hledí na 

otevřený hrob z bázní, kterou vystřídá zvěstování o vzkříšeném, jsou svědkyněmi 

triumfu života nad mocí smrti, ženy se staly součástí zárodku církve, ženy zpřítomňují 

církev, která se seskupila kolem Ježíšova kříže, ještě slabá, ještě maličká.
34

 Ženy jako 

očité svědkyně připravující oleje, aromata a chystající pohřeb, další akcent jejich aktivní 

role a významu.
35

 

Zcela mimořádná je situace žen, kterým jako prvním bylo zvěstováno Ježíšovo 

vzkříšení. Ženám jako prvním byla tato událost zvěstována, ženy jako první 

informovaly učedníky, ti zprvu zprávě nemohli uvěřit, ženy tak byly středobodem 

událostí zmrtvýchvstání a později formování první církve. Ženám je hlásána zvěst 

o vzkříšení dvěma anděly, ženy tuto zvěst hlásají učedníkům, ženy přecházejí od hrobu 

k učedníkům, to je cesta od smrti k životu, ženy zvěst přejaly bez výhrad jako vzorné 

učednice, které si rozpomenuly na slova Pána. Za svědky jsou vybrány ženy, které byly 

začasto opovrhované a neurozené, takže jejich svědectví v židovské kultuře nebylo 

validní, ba se nepřipouštělo vůbec, ale Bůh si to vyvolil. „ (… ale co je světu 

bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby 

zahanbil silné, neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, 

aby to, co jest, obrátil v nic (…)“
36

. Ženy tak viděly prázdný hrob, který ruší jistotu 

smrti pro všechny a navždy a všechny staví před tajemství velikonoční zvěsti.
37

 Ženy 

jsou objevem prázdného hrobu vtaženy do tvorby obce, a to od svědků k služebníkům 

slova. Ženy si rozpomínají na Ježíšova slova o utrpení, smrti a vzkříšení, tím si ženy 

vyloží autoritativně záhadnou událost prázdného hrobu, vzpomněly na Ježíšova slova 

a celou událost oznámily apoštolům. „Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti 

je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“
38

 Do Lukášovy zvláštní látky patří 

                                                 
33

 Srov. JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 396–398. 
34

 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 800–805. 
35

 Srov. MÜLLER, Paul G.. Evangelium sv.Lukáše, s. 169.  
36

 Srov. 1 Kor 1, 27–28. Zde se má na mysli, že ačkoli ženy byly podceňovány, tak právě při tak 

zásadní události jsou přítomny právě ženy. 
37

 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 816. 
38

 Srov. Ž 16, 11. Smyslem života je poznání Ježíše, který je cestou, pravdou a životem v plnosti. 
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i podobenství o soudci a ženě ( Lk 18, 1–8). Izraelský systém zemědělské ekonomiky 

byl založen na zranitelnosti určitých vrstev, kam patřily i vdovy, přičemž Tora 

zavazovala k jisté ochraně vdov Jer 5,28; Dt 10,18; Ez 22,7. Lukáš v této perikopě 

zdůrazňuje nutnost ustavičné modlitby, vytrvalost. 

Ženská problematika, význam žen se u Lukáše projevuje v jeho zvláštní látce, kdy 

vedle Markova pramene a pramene Ježíšových výroků sestavil vlastní látku. O ženách 

hovoří Lukáš v Lk 8,1–3, kdy ženy doprovázejí Ježíše, v Lk 7,36–50, kdy hříšnice 

pomazává Ježíše, v Lk 10,38–42, kdy Ježíš hodnotí dvě ženy a jejich konání, v Lk 

13,10–17, uzdravuje zázračnou silou moci shrbenou ženu. Obě role v perikopě Lk 

10,38–42 jsou důležité, obě role jsou v synergii. Jedná se o vlastní Lukášovu látku, 

která osvědčuje nutnost naslouchat Božímu slovu, což je vlastní učedníkům.
39

 O tom, že 

postavení žen se posouvalo postupně směrem k větší angažovanosti, svědčí scéna, 

kterou popisuje evangelista Lukáš na závěr svého díla, kde popisuje údiv apoštola Petra 

nad tím, že ženám bylo zvěstováno vzkříšení Ježíšovo. Apoštolové byli nuceni si sami 

ověřit skutečnost, tedy na jedné straně panuje ještě latentní nedůvěra, na straně druhé je 

vzkříšení Pána oznámeno ženám, jsou to ženy seznamující se primárně se vzkříšeným. 

To dodává postavení žen v Lukášově evangeliu mimořádný význam.
40

 

Ženy a jejich roli uchopil evangelista Lukáš v řadě případů vlastní látkou, jinde 

rozvíjel jiné prameny. Postupuje synchronně od Marie, Ježíšovy matky přes Alžbětu, 

Annu prorokyni v chrámu, setkání s ženou hříšnicí, doprovázející ženy, Marie a Marta, 

uzdravení žen. Evangelium nás seznamuje s těmito ženami, kterým Ježíš odpouští, 

uzdravuje je, učí je a ony mu slouží tím, že ho zaopatřují, že mu jsou pohostinné, že pro 

něj konají skutky lásky, jsou u jeho smrti i vzkříšení, ženy se aktivně podílí na tvorbě 

církve. Lukáš zdůrazňuje skutečnou přítomnost spasení v Kristově službě., Kristovu 

službu vidí evangelista jako střed historie, který následuje obdobím církve, blízký konec 

už není tak intenzivně očekáván, Lukáš představuje Ježíše a jeho službu jako střed 

dějin, hodnoty Božího království se naplňují už zde na zemi. V tomto smyslu na nich 

mají podíl ženy, o kterých bylo výše pojednáno.
41

 

                                                 
39

 MÜLLER, Paul G. Evangelium SV. Lukáše, s. 105. 
40

 Srov. Lk 24, 1–12. 
41

 Srov. DOUGLAS, D. J. a KOLEKTIV AUTORŮ. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 

1996, s. 1172. 
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3.2 Chudí a bohatí a jejich vztah k hodnotám Božího království 

3.2.1 Lk 6, 20–22.24–26 Blahoslavenství a výroky běda 

Evangelista Lukáš se programově zabývá postavením chudých, tedy nikoli chudých 

duchovně, ale ekonomicky zbídačených a na okraj společnosti odsunutých vrstev. 

V nastíněné perikopě se chudí uvádějí jako blahoslavení, kterým náleží Boží království, 

kdy útrapy a nesnáze vystřídá blaženost. Jestliže zde toho času jsou tito lidé ze 

společnosti vytrženi, tak příslib Božího království znamená návrat do obnoveného 

společenství lidí s Bohem. Chudí budou nasyceni, takže dojde k zásadnímu zvratu 

situace, to co je nyní, bude fatálně převráceno, chudí budou nasyceni.
42

V kontrastu 

s blahoslavenstvími jsou výroky „běda“, které obsahem těmto blahoslavenstvím 

odpovídají; jedná se o kompoziční řeč vzájemné si odpovídajících slok s bohatým 

básnickým a teologickým obsahem. Látku zde používanou čerpal Lukáš z Ježíšových 

logií a v původnějším znění Situace je taková, že ti co jsou diskriminováni, 

znevýhodněni osudem, trpící, tak už mají podíl na Božím království. Proti 

blahoslavenstvím vystupují výroky běda určené primárně bohatým, vztah chudí-bohatí, 

vztah hladovějící – nasycení, vztah plačící – smějící se. Tato kompozice nám osvětluje, 

že bohatí mají své potěšení už zde, tím potěšením je bohatství, ale útěchou chudých je 

podíl na Božím království, bohatí jsou varováni, že dojde k převrácení stavu, že tento 

jejich postoj, bez navštívení Boha, je neudržitelný a nebude bez následku (v. 25–26), 

Bůh je ten, kdo mocné svrhává a ponížené pozvedává, dnešní útrapy se promění 

v radost, odměna pro sužované je dána. Důležité je, že nejde o triumfalismus jedněch 

nad druhými, jde o upozornění bohatým, co by se mohlo stát, pokud svá srdce 

neotevřou Božímu působení, že přestanou bažit po bohatství, že se obrátí a vyjdou vstříc 

Bohu.
43

Projevem bezstarostného života boháče, který Boha nahradil zdánlivou 

soběstačností, je neúcta k druhému, pošetilá bezstarostnost
44

, která najde odezvu 

v Božím úradku, který se staví proti pyšným, ale pokorným dává dar. „ Ti, kdo v slzách 

sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, 

až ponese snopy.“
45
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 Srov. JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 128. 
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 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 172. 
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 MACKERLE Adam. Ámos: Když Bůh musí řvát jako lev. Praha: Centrum biblických studií, 2017, s. 

113–114. 
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 Srov. Ž 126, 5–6. Zde jde o změnu údělu, chudí, kteří sejí zde na zemi v lopotné práci, budou 

poděleni nekonečnou úrodou v Božím království, převrácení stavu 



24 

3.2.2 Lk 12, 16–21. Pošetilý boháč 

Tato perikopa v Lukášově evangeliu hovoří v podobenství o jisté pošetilosti 

bohatého, který se spoléhá na hromadění bohatství, které mu zaručí přemíru luxusu, 

dobrého jídla pití, tedy že bude převelice sytý, smějící se a bezstarostný. Zde bohatý 

uvažuje v úzkém řádu hédonismu, prostě si užívat, hromadit už zde, není obsažen 

horizont věčného života a posledního soudu. Pojem bohatý před Bohem znamená toho, 

kdo si nehromadí majetky jen pro sebe, je zde patrný etický imperativ ve vztahu 

bohatého k majetku, odsouzení prázdného hédonismu, akcent na rozumné a solidární 

hospodaření. V této perikopě s etickým obsahem se klade důraz na to, že cílem života je 

věčnost, boháčova pošetilost povede k rozptýlení jeho majetku bez užitku, chtěl zde na 

zemi jen nyní hromadit a vést hédonický způsob života, ale co jsou mu jeho majetky 

platné, když před Bohem není bohatý? Hromadění majetku ( pleonexia) pro majetek 

samý je překážkou účasti na Božím království. Daleko důležité je dávat almužny, a dělit 

se o svůj majetek s potřebnými. Ve Starém zákoně se jako morální imperativ přikazuje 

věnovat část své úrody, část svého majetku chudým, sirotkům, vdovám , rozdělit se 

o nadbytek s bližním. Milosrdný postoj člověka k bližnímu je úzce spojen s konkrétní 

hmotnou pomocí těm, kdo ji potřebují, ponechávat paběrky na polích, na vinicích pro 

chudého. 
46

 Král David při vstupu do chrámu rozdával chudým datlové koláče a chleby, 

čímž projevoval almužnou soucit s potřebnými.
47

V Mojžíšových knihách se hovoří 

o nutnosti jednou za tři roky shromáždit desátky z úrody u bran majitele a podělit se 

s bezdomovci, vdovami, sirotky o tuto úrodu.
48

V Novém zákoně je tento imperativ dále 

rozvíjen, víra je spojená se skutky, se skutky milosrdenství, takovým skutkem je 

almužna.
49

 Zásadní omyl boháče hromadícího do stodol plyne z toho, že se zabezpečuje 

jen hmotně, že hromadil výlučně pro sebe, ignoroval tak horizontální dimenzi lásky 

k bližnímu, ignoroval tak vertikální dimenzi budoucnosti v Bohu, fatálně se zmýlil 

v egoismu a jeho soběstačnost bez Boha byla iluzorní. Evangelista na této perikopě 

představuje individuální eschatologii, která je vlastní jeho látce vedle eschatologie 

Božího království.
50
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 Srov. Lv 19,9–10. 
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 Srov. 2S 6,19. 
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 Srov. Dt 14,28–29. 
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 Srov. Jak 2,14–18. 
50

 Srov. MÜLLER, Paul G. Evangelium sv. Lukáše, s. 114–115. 
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3.2.3 Lk 16, 19–31. Boháč a Lazar. 

V této vlastní Lukášově látce dochází k eschatologické výměně, hladoví, chudí, 

neurození a poslední získají zaslíbení, zatímco bohatí, soběstační, urození a přední jsou 

varováni., chudí dosáhnou cíle cesty, neboť nejsou zatíženi bohatstvím., důležitou roli 

zde hraje spravedlnost a láska. Kdo vyznává Boha jednajícího soucitně, tak musí také 

takto jednat k bližnímu. Lukáš zde vyzdvihuje tento aspekt chudoby před konzumním 

stylem antické společnosti, kde vysoké společenské postavení doprovázené majetkovou 

saturací bylo vysoce ceněno. Tato perikopa je znakem sociální etiky v Lukášově 

evangeliu, apriorně bohatí nejsou odsuzováni absolutně, jde o varování, na jiných 

místech Lukáš kladně hodnotí postoj boháče, který se rozdělí se svými bližními (Lk 

19,8). Zde se rozvíjí silný sociální aspekt solidarity.
51

Perikopa je vlastním výkladem, 

konkretizací blahoslavenství. 

V pojednávaných verších vidíme také kontrastní pozici, na jedné straně přehnaná 

marnotratnost (v. 19), elitářství vyjádřené sebejistotou a povýšeností, nákladné hostiny 

plné vybraného luxusu v kontrastu se soužením Lazara, který nemá vůbec nic, který je 

v bědném stavu. Paralelní místo k popisované situaci nacházíme v prorocké knize 

Ámos, kde je na kontrastním podkladě vyjadřována kritika tohoto neúnosného stavu se 

závěrem, že dojde k eschatologickému obratu (Am 6,4–7). V těchto verších se nám 

předkládá paralela o bědném stavu utiskovaného lidu a také o ekonomicko-

společenském stavu izraelské společnosti, jak ji uvádí prorok Ámos, a jak je popisována 

v předmětné perikopě (Lk 16, 19–31). Disponovat vysokým statusem, pořádat hostiny 

bylo nanejvýše ceněným způsobem jednání. Situace obou se radikálně přestaví, když 

Lazar je nesen do lůna Abrahámova a včerejší pyšný boháč se ocitl v pekelných 

mukách. Zde ona eschatologická událost obratu srovnatelná s líčení v (Am 6,4–7). 

Došlo ke změně údělu zaslíbeného v kázání na rovině (Lk 6, 17–49). Boháč se protivil 

přikázáním Zákona a Mojžíše, odmítl dáti almužnu, odmítl se podělit o něco ze svého 

plného stolu, dopustil se tak modloslužby, což ho uvrhlo do věčných muk. 

„Běda Vám bohatým! Neboť vy jste spoléhali jen na své bohatství. O ně přijdete, 

protože jste ve dnech blahobytu nemysleli na Nejvyššího.“
52

 Purpur a kment jako znaky 

luxusu a komfortu, znaky hýřivosti a poživačnosti, vředy a hladovění jako znaky 

existence chudáka, chudáka, který žije nadějí v Hospodina. Celá perikopa se nese 
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 Srov. POKORNÝ, Petr – HACKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona, s. 560–563. 
52

 Srov. JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 279. 
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v jistotě Boží spravedlnosti, která je svrchovaná, naděje na vyrovnání mezi chudými 

a bohatými na konci času.
53

 

3.2.4 Lk 18, 22–27 

V těchto verších Lukáš představuje, za jakých okolností může bohatý se podílet na 

věčném životě. Zásadní podmínkou je obrácení se a vzdání se hromadění majetku, 

rozdělení se s chudými, plné spolehnutí se na Boží moc, skutečné poklady budou v nebi. 

I když je složité pro bohatého vejít do Božího království, v Božích rukou nelze nic 

vyloučit. Jde o základní postoj se všeho jmění vzdát a následovat Krista. Bohatý muž se 

musí vzdát svého úzkoprsého uvažování, do Božího království se vchází už zde na 

zemi, skrze Boží lid, který se formuje kolem Ježíše, akcent na přítomnost místo 

budoucího času, už zde odevzdej jmění, zbav se tíhy majetku a budeš míti podíl na 

věčném životě, ke spáse dojdeme jasně skrze víru v Krista, nelze lpět na majetku, víra 

v Ježíše, činit dobré na zemi znamená, že o poklady na nebi je už postaráno, ty 

pozemské jsou pomíjivé. 

O správném přístupu k majetku ze strany bohatých pojednává perikopa Lk 19, 1–10. 

Vrchní celník Zacheus je nesmírně bohatý muž, který odevzdanost svého srdce 

symbolizuje odevzdáním podstatné části majetku chudým, je tak otevřen Ježíšovu 

volání, dělba s chudými znamená pro bohatého Zachea radost, radostně jde Ježíšovi 

vstříc, je to silné mravní ponaučení v kontrastu s bohatým mužem, který zdánlivě 

dodržoval všechny předpisy, ale závislosti na majetku se zbavit nedokázal, výzva 

Ježíšova pro něj byla nemožná, Zacheus volání vyslyšel, jednal spravedlivě, a proto 

může ho Ježíš nazývat Abrahámovým potomkem, spása je milostivý dar, ale vyžaduje 

kladnou odezvu od člověka, vyžaduje rozhodnutí ke změně života. Zacheus se změnou 

smýšlení, kdy vyjádřil víru, stal Abrahámovým potomkem.
54

 Lukáš zde představuje, 

jaká cesta vede k podílu na Božím království, jaká cesta je cestou spravedlnosti.
55

 

Jestliže bohatý muž vyslyší Ježíšovo volání po spravedlnosti a výsledkem je jeho 

spása, tak i chudák kolem cesty, který nemá nic, než pevnou víru v Ježíše, bude spasen, 

jeho víra ho zachránila, jeho víra ho uzdravila. Srov. Lk 18, 35–42. 
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 Srov. MÜLLER, Paul G. Evangelium sv. Lukáše, s. 133. 
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 Srov. Ga 3,7. Lidé víry jsou syny Abrahámovými. Vrchní celník Zacheus víru vyznal skutky, víra-

spása. 
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 Srov. JOHNOSN, Luke T. Evangelium podle Lukáše s. 304. 
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„Hospodin otevírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje 

spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdov, 

svévolným však mate cestu.“
56

 

3.3 Hříšníci a milosrdenství. Relevantní verše v Lukášově evangeliu 

V centru Ježíšovy spásné zvěsti stojí u Lukáše odpuštění hříchů.
57

 Relevantní texty:( 

Lk 1,77 n) Benedictus,( Lk 5,27–32) povolání Léviho, podobenství o ztracených( Lk 

15), (Lk 19,1–10) Zacheus, (Lk 15, 11–32) podobenství o ztraceném synovi,( Lk 14, 

1.7–24) podobenství o hostině. 

Záchrana člověka se odvozuje od Boží milosti, toto slovo u Lukáše je vyjadřováno 

výrazy jako milosrdenství (έλεος) milost (χαρις) zalíbení (εύδοκια) smilování 

(οικτιρμών) mít soucit (σπλανχνιξομαι). Milosrdenství lze považovat jako jednu 

z největších hodnot Božího království. Bůh je otcem milosrdenství, slitovává se nade 

vším, co učinil, a jenom díky jeho milosrdenství a slitování jsme spaseni. Milost se týká 

viníka, milosrdenství ubožáka, je to soucit s někým potřebným či bezmocným. Lukáš 

slovo milost spojuje s hlásáním slova- evangeliem-, milost má u synoptiků výrazné 

postavení, Ježíš přišel, aby hledal ztracené a pomáhal jim k záchraně.
58

 

3.3.1 Lk 5, 27–32. Povolání celníka Léviho 

Lukáš popisuje situaci, kdy Ježíš spatřuje celníka jménem Lévi a společně odcházejí 

na společnou hostinu (v. 27–29). Tato situace pohoršuje zástupce farizeů, kteří 

argumentují porušováním Zákona (v. 30). Na hostině hoduje řada celníků, kteří si 

pronajímali celnice a nesprávným vyměřováním různých daní, cel a trhových poplatků 

se mnohdy obohacovali, což je řadilo do skupiny veřejných hříšníků, kteří byli zejména 

ze strany náboženských horlivců pohrdavě odmítáni. Ač celníci jednali na základě 

císařských nařízení, kdy ale brali si více, než bylo záhodno, celníci byli vnímáni jako ti, 

kteří kolaborují s římskou mocí. Lukáš následně použije lékařskou terminologii, když 

uvádí Ježíšova slova o léčbě, nemoci a uzdravení., k uzdravení je nezbytné obrácení, je 

nezbytné pokání od hříchů, to nepotřebují spravedliví, ale hříchem nemocní, pokání je 

způsobem jejich léčby a obrácení je vyléčením., použití klíčového slova (μετανοια) 

obrácení se, obrátit celou svou podstatu jednání, smýšlení a chování, odklon od hříchu 
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 Srov. Ž 146, 8–9. Hospodin nedělá rozdíly, ten kdo ho přijme, ač chudák, ten je spasen, 

universálnost milosrdenství. 
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 Srov. POKORNÝ, Petr – HACKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona, s. 555. 
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 Srov. DOUGLAS J. D. a KOLEKTIV AUTORŮ. Nový biblický slovník, s. 616–618. 
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a příklon ke spravedlnosti, to je význam oné hostiny hříšníků, celníků s Ježíšem.
59

 Boží 

království se přirovnává k hostině, eschatologická hostina, setkání se samotným Bohem 

při jídle, jídlo jako životně nezbytný úkon, který se koná pospolu a společně. Základem 

je poznání, že člověk je hříšníkem, který je milován a povolán k obrácení, což se na 

hostině koná v. 32.
60

 

3.3.2 Lk 14,1.7–24. Podobenství o hostině 

V této perikopě se opět koná hostina, tentokráte v sobotu za účasti čelných znalců 

Zákona. Chod hostiny byl narušen příchodem člověka trpícího závažnou chorobou, 

která ho stigmatizovala; ve smyslu levitských nařízení o nemocech, nádorech, byl 

zkrátka považován za nečistého ( Lv 13,2). Ježíš vodnatelného člověka přijal a pohnut 

milosrdenstvím jej uzdravil. Použil argumentaci o potřebě pomoci bližnímu v nouzi, 

i přesto že se kultovně slaví sobota, den odpočinutí, důležitý symbol věrnosti Božím 

ustanovením Zákona. Lukáš v perikopě sleduje opět změnu údělu, zvrat situace, 

proměnu stavu. Ti, co sedají na přední místa, ti, co se povyšují, budou poníženi, 

ponížení budou povýšeni. Na hostinu by měli být zváni chudí, mrzáci, slepí chromí 

hostitelé mají být milosrdní. Farizeové se při hostině chovají velmi úzkoprsým 

způsobem majíce na mysli pouhé kultické dodržování zákona, Ježíš jde dál, za hranice 

tohoto uvažování. Boží dobrota, projevující se láskou k bližnímu, projevující se 

milosrdenstvím, nezná hranice sobotní hostiny, takže člověk s vodnatelností je z Božího 

milosrdenství vyléčen, ač jeho účast podle levitských nařízení není akceptovatelná. 

Důležitým aspektem průběhu hostiny je poučení o tom, že se ke stolu mají zvát chudí, 

chromí bez kalkulu, že oni tuto pohostinnost oplatí, že je třeba nezištně poskytnout 

milosrdenství ubožákům formou pozvání ke stolu, kdy nelze čekat žádnou reciprocitu.
61

 

3.3.3 Lk 15, 1–7; Lk 15, 8–10; Lk 15, 11–32. Podobenství o ztracených. 

Lukáš představuje kompozici složenou ze tří podobenství. První část je 

podobenstvím o ztracené ovci, látka je čerpána z pramene Ježíšových výroků, pramen 

Q. Druhé podobenství čerpá z vlastní Lukášovské látky, jedná se o podobenství 

o ztracené drachmě. Třetí tematické podobenství pojednává o ztraceném synovi a jeho 

milosrdném otci. Toto podobenství je středem Lukášova evangelia, kdy se manifestuje 
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 Srov. JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 118–121. 
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nejdůležitější teologická výpověď. Tyto tři příběhy patří mezi nejkrásnější v evangelijní 

tradici.
62

 Jedná se o příběhy hledání ztracených, o příběhy hledání a nalezení, o příběhy 

radostného návratu. Příběhy ukazují na radost těch, co přivádějí ztracené zpět k Božímu 

lidu. V prvním příběhu je ztracená ovce nesena zpět do ovčince, příměr stádce - pastýř, 

který pečuje o své Boží stádo (v. 5). V následujícím verši je tato radost přede všemi 

manifestována, nikdo nebude vydělován, bude činěno vše pro nalezení a návrat 

zbloudilé duše (v. 6). V podobném duchu se nese maximální snaha ženy o nalezení 

ztracené drachmy, učiní vše k jejímu nalezení, a manifestačně radost z nalezeného sdílí 

s ostatními. Stavba příběhu jde po stejné ose jako příběh o ovci, dějová linka ztráta- 

hledání- nalezení – svolání obecenstva- sdílení radosti. Obě podobenství vyzdvihují 

činnost ve prospěch třeba jen jediného ztraceného, hříšníka, který byl nalezen 

a navrácen do Božího stáda, tady se jasně zjevuje Boží tvář. Radost, která je v nebi, 

sestupuje na zem pro ty, kteří přijímají pozvání ke společnému stolu se Synem, který jí 

s hříšníky, který svolává hříšníky, který hledá ztracené a nalézá je. Realizuje se zde 

pozemský odraz slavnosti, kterou pořádá nebeský Otec. Svolána je pozemská hostina, 

která je obrazem hostiny nebeské, ve společenství Ježíše se stoluje s těmi, co poznali 

Boží království už zde na zemi, nikdo z potřebných není z hostiny vyloučen.
63

 

Obě výše uvedená podobenství vytvářejí souvislý přechod k podobenství 

o ztraceném synovi a milosrdném Otci (Lk 15,11–32). Toto podobenství klade důraz na 

otcovu radost, že mohl odpustit svým synům, ozřejmuje podstatu pokání (v. 21), 

poukazuje na hříchy žárlivosti a sebeospravedlňování (v. 29–30). Toto podobenství 

ukazuje, jak by měli lidé žít, odpouštět, oprostit se od žádostivosti, prostě reflektovat, že 

dnešní chování se zapíše do budoucího hodnocení, až Boží království přijde v plnosti, 

tedy jeho hodnoty realizovat už nyní a zde, činit odpuštění a být milosrdnými. Zásadní 

roli hraje otec, který odpouští a miluje otcovskou láskou oba své syny, je pohnut 

návratem mladšího (v. 20), jasně sděluje staršímu synovi, že vše co je jeho, je i staršího 

syna (v. 31), že důvodem velké radosti je návrat mladšího ze smrti hříchu zpět do 

života, že návratem syna je rodina opět pohromadě, že otec může láskyplně obejmout 

oba syny (v. 24 a 31). Další symbolika podobenství spočívá ve vykreslení charakteru 

staršího syna, který hospodaří na otcově majetku, který dodržuje předpisy, a přesto se 

dopouští hříchu žárlivosti, propadá závisti a hořkosti (v. 28), není schopen projevit 
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láskyplnou radost: Zde je tento starší syn, díky zatvrzelosti a hořkosti, na pozicích 

farizeů, kteří nemohou snést zvěst, která je nabídnuta vyvrženým, hříšným.
64

Teologický 

záměr celého podobenství spatřuje Lukáš v hostině (v. 23), kterou Otec, zde jako 

reprezentant Boha, pořádá pro radost z návratu ztraceného syna, jež se vrátil ze smrti, 

která je důsledkem hříchu, do života, který je dán milostí (Ř 5,12–21)
65

. Syn, který 

prošel pokáním, změnou smýšlení (v. 17–19.21) se navrací domů, zde příměr k Božímu 

království, zde otcův dům.
66

 Otevřená náruč je i pro druhého ze synů, Otec mu sděluje, 

že vše co je jeho, je i synovo (v. 31). Otec v Synu, Syn v Synu. 

Argumentace staršího syna, kromě charakteristik výše uvedených, je lichá ještě 

z jednoho důležitého pohledu. Na základě přísné spravedlnosti by nikdo nebyl spasen, 

ale díky Božímu milosrdenství, díky soucitu, díky milosti mají i ti nejhorší hříšníci 

naději, pokud prohlédnou, a snaží se vést jiný život (v. 17–19.21).
67

 

3.3.4 Lk 10, 29–37. Podobenství o milosrdném Samařanovi 

Tyto verše patří výhradně k Lukášově specifické, vlastní látce. Pojednává 

o milosrdném Samařanovi, který projevil účinnou lásku k bližnímu. Samařan se 

nacházel na nepřátelském území, kdy vztahy mezi židy s Judska a samařskými obyvateli 

byly historicky velmi napjaté.
68

 

Tuto perikopu předjímá dotaz znalce Zákona, co má učinit, aby měl podíl na věčném 

životě (Lk 10,25). Lukáš zde představuje Ježíšovu odpověď, aby miloval Pána svého 

Boha z celého srdce: a tak má milovat svého bližního. Dvojí přikázání lásky (Dt 6,5; Lv 

19,18) zde Lukáš představuje jako jedno přikázání o stejné váze, miluj Boha i bližního 

(Lk 10,27). Tímto přikázáním uvádí Lukáš svou látku o Samařanovi. 

Cesta příslušníka ze Samaří byla jistě velmi nebezpečná, už z historických důvodů, 

Židé z Judeje nahlíželi na tyto lidi jako na cizince, jako na osoby nedůvěryhodné. Tento 

člověk se přesto ujímá židovského pocestného, který byl oloupen na své cestě (v. 30). 

Tomuto soucitnému jednání předcházelo přezíravé jednání ze strany kněze a poté 

i levity, tedy ze strany příslušníků uznávané a vážené vrstvy židovské společnosti. (v. 
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31–32). Toto jednání, kdy není zájem ani o příslušníky vlastního národa, vzbuzuje údiv 

nad chladným přístupem židovských elit, které znají Mojžíšovské příkazy, a stejně 

nespojili lásku k bližnímu se službou Bohu . Samařan učinil milosrdnou dobročinnost 

nezávisle na rasové a náboženské příslušnosti. Kněz a levita zájem neprojevili (v. 31–

32), samařan zájem a slitování projevil (v. 33–34) Rozlišení je spatřováno ne zákonem 

či úřadem, ale prostým lidským slitováním.
69

 Bez ohledu na vlastní nebezpečí, bez 

ohledu na postavení člověka ve společnosti, bez ohledu na to, zda je bohatý, nuzný, 

chromý, bezprizorní, bez všech těchto okolností jednal Samařan s obrovskou dávkou 

milosrdenství, byl plný soucitu, jednal tak plně s Boží vůlí. Bez jakýchkoli podmínek či 

předsudků poskytl zraněnému materiální zabezpečení, pohostinnost, naslouchal 

potřebám pocestného (v. 34–35), to vše jsou atributy účinné lásky k bližnímu, která je 

hodná následování (v. 37). V tomto podobenství je jasně patrný rozpor mezi kultovními 

projevy, praxí a etickým chováním představitelů náboženského života, protože nelze 

milovat Boha a nemilovat svého bližního.
70

 

Podobenství o milosrdném Samařanovi nám odhaluje etiku praktického náboženství 

lásky, mluví se zde o lásce k bližnímu (v. 27.36–37), cizincům, nepřátelům, pravá 

bohoslužba srdce, která předchází kultické bohoslužbě.
71

 

Toto podobenství má ještě jednu rovinu. Lidské společenství závisí na laskavosti, 

milosrdenství, nikoli výlučně na kmeni, rase, barvě či národnosti- universalismus lásky 

k bližnímu, bez rozdílu, bez podmínek,
72

 jen tak lze realizovat hodnoty Božího 

království. 

3.4 Nemocní v Lukášově evangeliu a jejich participace na hodnotách 

Božího království 

Výběr relevantních textů v Lukášově evangeliu. 

3.4.1 Lk 4,38–39 : Uzdravení Šimonovy tchyně 

Toto vyprávění Lukáš přejímá z Markova evangelia, jde zde o uzdravení formou 

zázraku, zázrakem je Ježíšovo mocně působící slovo, kterým dochází k zázračnému 

uzdravení. Ježíš skrze zázraky zjevuje svou spásnou moc (Lk 5,17), probouzí u lidí víru 

v jeho mesiánské poslání, utvrzuje u lidí, že jeho poslání je posláním od Boha, že 
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disponuje mesiášskou důstojností.
73

 Cílem všech těchto uzdravení je obrátit pozornost 

lidí k Bohu, který přes všechny útrapy a bolesti je jejich spásou. Zázraky v podobě 

uzdravení jsou znamením, že v Ježíšově působení se manifestuje Boží království, které 

přináší podíl i pro nemocné a handicapované. 

Silou Ježíšova slova dochází k okamžitému uzdravení z horečky a k bezprostřednímu 

zapojení ženy do obsluhy přítomných, touto obsluhou dává žena na vědomí vděčnost za 

uzdravení. Ježíšovo slovo přemohlo zlo, zlo způsobující nemoci, které je třeba překonat 

účinnou silou, silou slova poslaného mesiáše. Lukáš zde uvozuje Ježíšův program, že 

osvobodí zajaté, tedy ty zajaté duchovní či tělesnou chorobou, když pohrozil horečce, 

která sužovala Šimonovu tchyni (v. 38).
74

 Působí zde mocná božská (dynamis) mocí 

Ducha Ježíš uzdravuje a vysvobozuje z moci zlých sil, evangelista uvádí, že tyto 

činnosti jsou hlásáním radostné zvěsti o Božím království, kde zlo bylo definitivně 

přemoženo. Ježíš jako divotvůrce, v jehož činech Bůh navštěvuje svůj lid (Lk 24,19). 

3.4.2 Lk 5, 12–16: Uzdravení malomocného 

V této perikopě Lukáš opět čerpá z Markova zdroje (Mk 1, 40–45). Lukáš líčí portrét 

Ježíše, který uzdravuje slovem a dotekem (v. 13). Lukáš zde ukazuje Ježíše jako toho, 

který dobře zná Mojžíšova přikázání o očištění z malomocenství, když posílá 

uzdraveného z nemoci ke knězi, aby se mu ukázal (Nu 13, 1–8). Kněz rozhodoval ve 

starozákonní době o tom, kdo je čistý či nečistý. Malomocenství bylo fakticky leprou 

čili kožním onemocněním. Lidé museli sami ohlašovat jiným, že jsou postiženi, aby se 

k nim nikdo nepřibližoval, museli nosit roztržené šaty, vlasy neupravené, byli obrazem 

vší nečistoty. Lukáš ukazuje zásadní posun, když představuje Ježíše dotýkajícího se 

osoby postižené malomocenstvím (v. 13), což byl krok v kontextu mojžíšovských 

nařízení naprosto šokující, Ježíš překročil danou hranici. Lukáš představuje Ježíše, který 

přichází k zoufalému člověku v beznadějné situaci, plný malomocenství, bez naděje (v. 

12). Úkonem dotyku a slov, které mají mocnou sílu nemocného útrap nemoci zbavuje 

(v. 13). Nemocný má po celou dobu důvěru v Ježíše, po celou dobu má pevnou víru, že 

může být Ježíšem uzdraven (v. 12). V Ježíšovi je přítomna Boží moc, proto dotyk Ježíše 

malomocného zbavuje nečistoty. Neslýchané dotknutí Ježíšovo je znamením Boží moci. 

                                                 
73

 MAREČEK, Petr. Evangelium podle Lukáše. Praha: Centrum biblických studií, 2018, s. 161. 
74

 Srov. JOHNSON, Luke T. Evangelium podle Lukáše, s. 107. 



33 

V této perikopě evangelista představuje Ježíše v roli Mesiáše, který je nakloněn trpícím 

(Lk 7, 22).
75

 

3.4.3 Lk 5, 17–26: Uzdravení ochrnutého 

V těchto verších nám Lukáš představuje Ježíše jako toho, který odpouští hříchy, kdy 

vidíme vztah mezi hříchem a nemocí (v. 20.24). Ježíš nejprve odpustí hříchy a poté 

nastává uzdravení a úplné uzdravení, což vyjadřuje příkaz vstát a jít domů (v. 24). 

Pouze zde a u hříšnice (Lk 7,36–50) je obsaženo spojení nemoci, hříchu a uzdravení. 

Lukáš v této perikopě představuje Ježíše, který přináší hříšníkům, kteří jsou nemocní, 

odpuštění a skrze něj Boží spásu. Všichni jsou naplněni úžasem, bázní (v. 26), došlo 

k vykonání podivuhodných činů (paradoxa), které jsou nad chápání přihlížejících (v. 

26). 

Tento příběh Lukáš převzal z Markova evangelia a redakčně upravoval. Lukáš 

představuje Ježíše jako toho, který vyučuje (v. 17). Rozdíly jsou patrné také v popisu 

střechy, kudy je spouštěn nemocný, zde se jedná o střechu s taškami, která nebyla 

v palestinském prostředí zvykem (v. 19). Lukáš tak akcentuje, pravděpodobně, 

helénistické prvky pro helénistické adresáty. Vyjimečné je spojení nemoci a hříchu, 

pouze zde Ježíš odpouští nemocnému hříchy (v. 20).
76

 Pozitivní reakce na Boží 

navštívení s tím, že zde se víra rozvíjí v souvislosti s odpuštěním hříchů (v. 20). Ježíš 

jako ten, který má zájem o lidské osudy, ochrnulého navrací do společenského života, 

a to mocí síly Boží.
77

 Ústřední význam o pravomocech Syna člověka odpouštět hříchy, 

kdy Bůh skrze Syna člověka odpouští hříchy už zde na zemi: Ježíš má moc odpouštět. 

Celá scéna probíhá před shromážděnými učiteli Zákona, kteří se mohou a následně 

přesvědčí o síle Ježíšových činů (v. 17). Odpuštění hříchů na zemi je to ústřední 

v těchto verších.
78

 

3.4.4 Lk 6, 6–11: Uzdravení člověka s odumřelou rukou 

Zde evangelista pojednává o příběhu, který je vlastní trojí synoptické tradici, 

pojednává se jak v (Mk 3, 1–6), tak má paralelu v (Mt 12, 9–14). 

Smyslem příběhu je objasnit, že uzdravování v sobotu, dni odpočinku, je stejně 

žádoucí a potřebné jako v jiných dnech. Lukáš zde uvádí, že Ježíš vyzval nemocného 
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s odumřelou pravou rukou, která byla celá postižená. Důležité je vzít v potaz, že pravá 

ruka byla považována za důležitou z hlediska prací, tedy ve vztahu k vlastnímu životu 

(v. 6). Vedle akcentu významu nutnosti uzdravit pravou ruku, postiženou atrofií, se 

Ježíš ptá zákoníků na potřebnost pomoci v sobotu, milosrdenství třeba činit i v sobotu 

(v. 9). 

Celou záležitost tak převádí na etickou rovinu, konat dobro je smyslem sobotního 

příkazu, třeba konat skutky lásky, konat dobro nikoli nečinností ničit.
79

 Základní 

myšlenkou je život zachránit, ne ničit, (v. 11). Lukáš tak zde předestírá pochopení 

hodnot Božího království, kde lidský život má velkou hodnotu, což je nad kultickou 

observanci zákona; je zde patrná úcta k lidským potřebám (v. 9). Jsou zde představeny 

hodnoty Božího království, Ježíšova moc uzdravovat, jeho legitimace od Boha na 

pozadí sporu o sobotu. Ježíš v Lukášově evangeliu uzdravuje v sobotu v perikopě 

o uzdravení sehnuté ženy (Lk 13, 10–17) a v perikopě o uzdravení člověka postiženého 

vodnatelností (Lk 14, 1–6). 

Lukáš oproti Markově předloze má některé jiné akcenty. Uvádí se, že Ježíš učí (v. 6), 

přesný údaj o odumřelé pravé ruce, důraz Lukáše na přesnost (v. 6b), není oproti Mk 

verš o úmluvě s herodiány na zahubení Ježíše, zde Lukášův obraz Ježíše jako mesiáše, 

který projde utrpením až do svého cíle.
80

 Lukáš ve vlastní látce pojednává 

o uzdraveních shrbené ženy, uzdravení nemocného s vodnatelností, uzdravení deseti 

malomocných, zde není předloha, vlastní Lukášova látka. 

V prvním případě Lukáš představuje Ježíše, jak volá na shrbenou ženu, její stav ho 

nenechává klidným (v. 12). Mocnými slovy způsobí, že žena je nemoci a utrpení s ní 

souvisejícího zbavena (v. 13). Žena Boha oslavuje, což je reakcí na Boží čin skrze 

Ježíše v. 13. Ježíš dokazuje pokrytectví farizejské straně, která vykládá přikázání 

o sobotě s odkazy na Ex 20, 9n a Dt 5, 12–14 (v. 14–15). V druhém případě, který jako 

první je Lukášovou vlastní látkou se pojednává o dalším uzdravení v sobotu. Na hostině 

se objeví člověk postižený vodnatelností. (v. 2). Vodnatelný člověk byl postižen 

hromaděním tekutin v těle. Pro židovství to znamenalo, že hříšný člověk má nadbytek 

vody nebo krve, v druhém případě šlo o malomocenství. Vodnatelný člověk je 

zlořečený, ctnostný člověk má rovnováhu tekutin.
81

 Ježíš svou argumentací opět 
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dokazuje, že činit dobro, tedy uzdravovat, projevovat soucit není vázáno na časový 

aspekt slavení soboty (v. 3.5). Perspektiva Zákona je jiná než perspektiva evangelia, ta 

první je očekávání, ta druhá je naplnění šabatu, o šabatu se setká člověk s Bohem.
82

 

3.4.5 Lk 17, 11–19: Uzdravení deseti malomocných 

V této perikopě, která je také vlastní Lukášovou látkou, se pojednává o přístupu 

nemocných stižených malomocenstvím a o zásadním vztahu mezi vírou a nemocí, nebo 

mezi vírou a záchranou z nemoci. Malomocní oslovují Ježíše titulem (epistáta) mistře, 

což je jediné použití tohoto titulu mimo okruh učedníků. (v. 13).
83

 Nemocní prosí Ježíše 

o smilování, ten je podrobí zkoušce, aby šli za kněžími (v. 13–11), tím že Ježíše 

uposlechli, byli očištěni v. 14. Smysl a podstatu svého očištění poznal jen jeden z dříve 

nemocných, ten se vrátil a velebil Boha, který skrze Ježíše zázračně na něm činil (v. 

15). Důležitost spatřuje Lukáš v závěru, kdy se vyjasní, že ten jediný, který se vrátil, je 

Samařan (v. 16). 

Boží milosrdenství v Ježíši Kristu prolamuje všechny hranice a náboženské bariéry, 

je universálním ve srovnání s partikularismem vyvolení Izraele. Určující je pevná víra, 

která zachraňuje (v. 19). Podstatou příběhu je odhalení reakce očištěných, kdy jen 

Samařan se vrátil, aby velebil Boha a vzdal úctu a poděkování (v. 15).
84

 

3.4.6 Lk 18, 35–43: Uzdravení slepého v Jerichu 

Tento příběh se vyskytuje u všech synoptiků ve verších Mk 10, 46–52 a Mt 20, 29–

34). Oba synoptikové kladou příběh do odchodu Ježíše z Jericha, Lukáš ho řadí do 

příchodu Ježíše do Jericha. Lukáš nahrazuje některé semitské výrazy oproti Markově 

předloze, jako označení jména slepce, kde u Marka je jméno Bartimaios, kdežto 

u Lukáše ve (v. 35) chybí, je zde prosté označení slepec. V perikopě je použit 

christologický titul Syn Davidův, což znamenalo očekávaný příchod Davidova potomka 

jako toho pomazaného, který přinese spásu a připraví příchod Božího království. Lze 

zde spatřovat židovskou představu onoho silného, vítězného mesiáše nesoucího pro 

Izraele spásu (v. 38). Slepec se plným zvoláním k Ježíši plně oddává jeho moci, 

oddávám se mu celou svou bytostí s maximální důvěrou (v. 38.41.43). Typické je 

u Lukáše vzdávání chvály Bohu ze strany uzdraveného a vzdávání chvály Bohu celým 
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Božím lidem (laós). Tento výraz Lk používá nejvíce ze všech synoptiků, všechen Boží 

lid vzdává Bohu chválu (v. 43).
85

 

Základní hodnotou této perikopy je důvěra nemocného, který se nedá odradit davem 

od svého záměru oslovit Mistra. Jeho prosba k uzdravení (v. 41), je následována 

okamžitým uzdravením s dovětkem, že jeho víra ho uzdravila (v. 42–43). Ti, jež skrze 

víru jsou uzdraveni jsou příslušníky Božího lidu, Božími dětmi, i tento slepec, který 

vyznal víru v Boží moc existující skrze Ježíše, která vychází z autority Božího 

synovství. 

3.5 Lukášova sociální etika ve vztahu k jednotlivým skupinám 

obyvatel 

Jak bylo výše pojednáno, Lukáš vyzdvihuje zájem o všechny nějakým způsobem 

deklasované vrstvy, více či méně znevýhodněné, o vrstvy sociálně ostrakizované, dnes 

bychom řekli osoby sociálně slabé či sociálně vyloučené. 

Lukáš realizuje eschatologickou výměnu, tedy hladoví, chudí, neurození, nemocní 

obdrží zaslíbení, zatímco bohatí, urození, soběstační, přední jsou varováni, že pokud 

neprojdou změnou smýšlení, pokud nedojde ke korekci jejich jednání, dojde 

k převrácení jejich údělu, chudí dosáhnou spíše Božího království, nejsou zatíženi 

majetkem, zaslíbení pro slabé, důraz na aktivní sociální angažmá křesťanů, silný aspekt 

sociální odpovědnosti, rozšíření myšlenky na sociální solidaritu, Lukáš zdůrazňuje 

nutnost křesťanů ujímat se svých slabých. Lukáš představuje zvěstování evangelia 

chudým, potřebným, slepým, chromým a utiskovaným. Chudoba u Lukáše není 

spiritualizovaná,
86

 jde o chudobu materiální, varování před nebezpečím hromadění 

majetku, nutnost se o majetek dělit, rozumně s ním nakládat. 

Zcela mimořádná je úloha Ježíšových učedníků, kde došlo k vykrystalizování 

dvanácti apoštolů s cílem hlásat Boží království, uzdravovat a vyhánět zlé duchy (Lk 

9,1–2). Důležitost apoštolské role je v pověření zastupovat Ježíše s jeho plnou autoritou, 

autorita apoštolů je odvislá od autority toho, který je poslal, tedy od autority Ježíše. 

Apoštolové se této role ujímají a hlásají radostnou zvěst na svých cestách a přibližují 

tak hodnoty Božího království dalším posluchačům (v. 6). Lukáš jasně spojuje autoritu 

Ježíšovu s učednickou autoritou, mají stejnou moc uzdravovat, mají stejnou moc nad 

démony. Apoštolové na své misijní cestě také jsou aktéry i svědky nasycení zástupů. 
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Zástupy lidí jsou zázračně nasyceni, apoštolové je rozdělují do skupin (v. 14–15), 

následně rozdávají jídlo mezi zástupy (v. 16–17). Evangelista zde u příběhu nasycení 

označuje úlohu dvanácti jako těch, co jsou určeni ke službě u stolu a ke kázání. Pro 

Lukáše je důležité prorocké nástupnictví,
87

 kdy dvanáct apoštolů koná stejné činy jako 

Ježíš, zde lze spatřovat zásadní význam apoštolů, kteří pokračují v hlásání hodnot 

Božího království, kdy jsou svědky Ježíšova života, i hlásají události povelikonoční. 

Celá scéna nasycení zástupů (v. 13–17) je u Lukáše konkretizací blahoslavenství 

o hladových, kteří budou nasyceni (Lk 6,21). Na vyprávění o uzdravování, kázání 

Božího království a nasycení navazují verše u nutnosti radikálního obratu smýšlení 

nejen učedníků. Slova o zapření sebe sama, nesení kříže a následování (Lk 9,23) jsou 

zásadním vzorcem křesťanské identity, toto imitatio Christi je pro Lukáše něčím víc než 

občasnou zkouškou či náhlým vzplanutím, toto rozhodnutí se musí realizovat každý 

den.
88

Apoštolská role je nesmírně důležitá právě proto, že skrze apoštoly byl nadále 

hlásán Ježíš Kristus, že skrze apoštoly i nadále prosvítal,
89

 zde lze vidět apoštolská 

úloha povelikonoční, která poté se odrážela v roli církve, jak pojednává Lukášovo druhé 

dílo, totiž Skutky apoštolské. Významnou roli učedníků v procesu hlásání Božího 

království Lukáš vidí v perikopě (Lk 24,36–53). Vzkříšený Ježíš se zjevuje komunitě 

učedníků (v. 36); ukazuje svoji identitu,
90

 na skutečnost totožnosti vzkříšeného Ježíše, 

propojení s tělesnou existencí během pozemského působení (v. 42–45). Významná 

a jedinečná je role učedníků při seslání Ducha svatého, kterým začínají dějiny církve (v. 

49–51). Vyzbrojeni mocí a silou Ducha svatého hlásali evangelium, vzkříšeného Krista 

a hodnoty Božího království, velebili Boha (v. 53), velebení Boha reakcí člověka na 

zkušenost s činy Boha a Ježíše.
91

 

3.6 Reflexe Lukášova vztahu k znevýhodněným skupinám 

obyvatelstva v Palestině na úsvitu raného křesťanství 

Lukáš všem výše uvedeným skupinám obyvatel předestírá, že nastává nová doba 

spásy, kdy se hlásá dobrá zvěst o Božím království (Lk 16,16), už nyní jsou lidé 

vysvobozováni z moci démonů a satana (Lk 11,20), hříšníci se mohou radovat 
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z odpuštění a z obecenství s Kristem. V samém Ježíši se manifestuje Boží spásná moc 

(Lk 7,16). Lukáš akcentuje Ježíše, který činí zásahy ve prospěch zahynulých, hříšných. 

Mimořádný akcent udává Lukáš v zájmu o vyvržené (Lk 14,15–24), kdy jsou zváni 

všichni chudí, zmrzačení, slepí a chromí (v. 21). Lukáš ukazuje pozornost na Ježíšovu 

péči o chudé, deklasované, vkládá morální imperativ směrem k bohatým, aby se podělili 

o svůj majetek, aby správně vyhodnotili způsob, jak s majetkem nakládat. Lukáš varuje 

bohaté před pyšnou soběstačností, egoismem, který jim uzavře cestu do Božího 

království, kde dojde k radikálnímu přeskupení hodnot (Lk 16,19–31).Důraz se klade na 

odpovědnost vůči chudým, eschatologicky se vyžaduje vnitřní odstup od majetku, 

důležitý je vnitřní poměr věřících k majetku.
92

 Není možná záchrana, když po celý život 

bohatec neposlouchal Mojžíše ani Proroky (v. 31). Lukášův akcent na pokání, kdy je 

třeba přiznat svoji hříšnost, vyznat se před Boží mocí, v Božím království nebude místa 

pro samospravedlivé nemající potřebu pokání (Lk 18,9–14). Každý povyšující se bude 

ponížen, ponížený povýšen. Farizejské ospravedlnění, nadutost, pýcha, sebestřednost, 

arogance proti pokornému postoji celníka (v. 11–14). Lukáš v postoji k jednotlivým 

skupinám akcentuje to, co Ježíš učinil zde na zemi pro potřebné, zoufalé, odcizené. 

Budoucí, eschatologický rozměr pak následuje, vrcholem bude Boží království 

v plnosti. Boží království a jeho hodnoty se realizují už přítomně na zemi, v jednání 

člověka k bližnímu, v postoji dávat, než dostávat, v pomoci nejposlednějšímu 

z posledních. Kristus vytvořil něco jako sociální stát,
93

 kde se podporují chudí, vdovy, 

sirotci, dostává se odpuštění pro hříšníky, tento přístup je radikální ve své době. Ježíš 

jde za hranice konvencí, bourá zažité stereotypy. Lukáš představuje na příběhu 

o Samařanovi (Lk 10,29–37) příklad účinného milosrdenství, které nezná žádné 

podmínky, sklání se nad potřebným bez ohledu na jeho stav, původ a vyznání. Tato 

Lukášova specifická látka vztahující se k milosrdenství, je příznačná pro evangelistův 

zájem o tuto problematiku. Lukáš představuje spásný význam Ježíšův, kdy Ježíš 

přichází jako Syn člověka, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lk 19,10). Nabídka spásy 

se týkala všech výše uvedených vrstev za předpokladu, že plně vyjádří svoji víru v Boží 

moc Ježíše Krista, že se skloní a uznají jeho svrchovanost. Ježíš nepřišel volat k pokání 

spravedlivé, ale hříšníky, jedinečná role Božího milosrdenství (Lk 5,32).
94

 Lukáš ve 
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39 

svých apelech na konání milosrdenství novozákonně aktualizoval apely obsažené 

ve Starém zákoně. Člověk v hmotné nouzi potřebuje konkrétní pomoc, sirotkům je třeba 

býti otcem, z rukou tyranů třeba osvobodit, zachránit týraného, nutnost a správnost 

podání almužny, daru, to je správný životní postoj.
95

 

Lukáš představuje Ježíše jako Pána a Spasitele, který je nesmírně milosrdný, 

neúnavně hledá hříšníky, chudé a přehlížené, kterým přináší radostnou zvěst. 

„ Duch Panovníka Hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. 

Poslal mě rozvázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění 

spoutaným.“
 96 
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4 Stručná charakteristika aktuálních sociálních 

problémů dneška. 

Ačkoliv od sepsání Lukášova evangelia (70–90 n. l.) uplynuly celé stovky let, 

problémy sociálního rázu jsou velmi hmatatelné stejně dnes jako tehdy. 

Sociální vyloučení, sociální ostrakizace hrozí v dnešní době celé řadě socio-

ekonomických skupin. Žijeme v době, která přináší překotné změny, rychlost změn je 

značná. Tyto přeměny přinášejí jak výhody, pozitiva, multiplikační a synergické efekty, 

tak také přinášejí celou řadu otázek v rovině etické a morální. Trh, výroba a spotřeba 

nejsou záležitostmi jen materiální povahy, tyto procesy řídí lidé, jejichž jednání se musí 

podřídit zákonům mravním, místo musí naležet spravedlnosti a lidskosti.
97

 

Dnes lze vidět kumulaci celé řady negativních jevů, které mají dopady na chudé 

a jinak znevýhodněné skupiny obyvatel. Míra chudoby je nestejná, lze však vidět růst 

chudoby i v průmyslově vyspělých zemích, chudoba není jen problémem v zaostalých 

zemích Afriky, Latinské Ameriky či Asie. Jako helénismus byl první globalizací svého 

typu, tak moderní kapitalismus bez hranic pro pohyb kapitálu, zboží, služeb a osob je 

další globalizací se zásadními dopady do života člověka. Globalizace tak přináší nové 

a naléhavé otázky pro oblast lidských, občanských a sociálních práv. Hraje se zde o nic 

menšího nežli o důstojnost člověka, který je vystaven působení mocných sil kapitálu 

a trhu. Šíření tržních principů si vyžaduje reakci, vyžaduje si určitou korekci na rovině 

etické, korekci na rovině morální. Souběžně s rozvojem ekonomiky, rozvojem 

produktivity práce, s rozvojem moderních technologií a průmyslu si je nutné klást 

závažné otázky. Dochází k růstu negativních jevů, jako je nezaměstnanost, dluhová 

závislost, tradiční rámec rodiny se rozpadá pod vlivem moderních ideologií. Člověk je 

vystaven silnému tlaku na výkon. Roste závislost na konzumním stylu života, což vede 

k erozi hodnotového rámce, mravní hodnoty jsou na vedlejší koleji. Rostoucí vliv 

individualismu, kdy je člověk atomizován vede k ztrátě smyslu pro spravedlnost 

a solidaritu. Dnešní společnost se utápí v přemíře informací, které jsou mnohdy uměle 

konstruovány, člověk je otrokem dluhové zátěže, reklamního umělého světa. Ideologie 

bezbřehého liberalismu, který spoléhá na samovolnou hru tržních sil bez jakékoliv 

korekce, vede k sociálnímu vyloučení mnohých skupin. I dnes se množí případy 

zaměstnávání osob bez řádné pracovní smlouvy, jsou snahy osekávat důstojné 
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podmínky k práci. Sociálním problémem dneška jsou vyloučené lokality. Zde jsou 

zárodky pro výbuch sociální nouze ve velkém rozsahu. Společnost se přes moderní 

rozvoj nestmeluje, ale dochází k rozdělování společnosti na základě růstu příjmových 

nůžek. Roste apatie ve společnosti, pojmy jako spravedlnost, odvaha, solidarita se 

stávají cizími. Vedle rostoucích majetkových a příjmových rozdílů roste 

i mezigenerační problém. Za situace kdy je napadán tradiční koncept rodiny dochází 

k následné erozi mezilidských vztahů. Rozpad rodiny má negativní efekty do 

ekonomiky, do společnosti. Rodina má působit jako základní prvek společnosti, 

v rodině se má tvořit základní etické povědomí. Rodina má být útočištěm, když dojde 

k životním kolizím, spoléhání se na stát není východiskem. Patrná je demografická 

krize, nedostatečný růst porodnosti a rostoucí procento obyvatel v postproduktivním 

věku. Tyto věci působí tlak na udržitelnost financování důchodového systému. 

Financování důstojného důchodu lze považovat za velmi závažný a aktuální problém 

dneška. V neposlední řadě lze za zásadní problém uvést vztah k životnímu prostředí, 

kdy extenzivní a intenzivní rozvoj vede k zhoršování kvality životního prostředí. Za 

velmi aktuální problém sociálního typu lze uvést počínající krizi se zásobováním vodou. 

Tento problém může přerůstat v migrační krizi nebývalých rozměrů, která má potenciál 

rozvrátit celé státy a přivodit humanitární katastrofu. 

Velkým problém dneška je fakt, že celé řadě osob není přiznána šance vést lidsky 

důstojný život, že životní podmínky mnohých jsou velmi slabé, právo na bydlení, 

zdravotní péči v potřebném rozsahu je jen, v celé řadě případů, formální. Dosáhnout na 

základní sociální práva za situace, kdy je řada lidí ekonomicky deklasovaná, je problém. 

Zde lze uvést příklady bezuzdného kořistnictví exekutorské skupiny, která privatizovala 

úlohu státu vymáhat právo, a při svém jednání nedodržuje základní etické normy, 

o důstojnosti člověka nelze hovořit ani v nejmenším. 

Výše načrtnuté aktuální sociální problémy lze překlenout, lze zmírnit důrazem na 

solidaritu. Papež JAN PAVEL II. Definuje princip solidarity jako pevnou a trvalou 

odhodlanost usilovat o obecné blaho neboli dobro všech a každého jednotlivce na 

základě zásady všichni jsme odpovědni za všechny.
98

 

Výše uvedené problémy lze výrazně zmírnit s poukazem na biblickou ideu přikázání 

lásky (Mt 22,37–40). Přikázání lásky vytváří rovnováhu mezi svobodou, občanskými 

právy a sociálními právy. V této rovnováze lze se vyhnout kolektivistickému pojetí 
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svobody i nesolidární individualizací svobody. Nebo-li v přikázání lásky a v jeho 

aplikaci se vyhneme přehnanému kolektivismu, který není solidaritou, ale potlačuje 

svobodu. Na druhé straně se vyhneme hypertrofovanému individualismu, který není 

solidaritou, ale jen sobectvím.
99

 

Aplikaci biblického přikázání o milování bližního svého lze velmi účinně bojovat 

proti nepravostem, příkořím a palčivým problémům dneška. Všechna přikázání o lásce 

mají ten smysl, že pokud si člověk o čemkoli myslí, že to dělá dobře, a dělal by to bez 

lásky, dobře by to ve skutečnosti nebylo.
100
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5 Lukášovo evangelium jako inspirační zdroj pro 

jejich řešení 

Lukášovo evangelium může říci mnohé pro řešení dnešních výše načrtnutých 

problémů. V první řadě lze hovořit o odvaze řešit palčivé problémy na základě biblické 

ideje vzájemné lásky, která sama o sobě vypovídá o potřebě solidarity a velké dávky 

milosrdenství. Lukáš ukazuje cestu, že důstojný život je sociálním právem. Lukáš na 

Ježíšově příkladu ukazuje pozvedávání ubožáků, extrémně chudých, osob na okraji 

společnosti, kteří byli zcela nemajetní, které společnost odsoudila k nezájmu, na okraj. 

Milosrdenství jako nesmírně důležitý aspekt jednání člověka k člověku Solidarita 

s lidmi, kteří jsou mimo naše zorné okruhy, sehnutí se k zraněnému člověkovi, tak jak 

to učinil milosrdný Samařan. Odvaha a láskyplný přístup k nemocným, ochrnutým. 

Neodsouvat nemocné mimo běžný život, snažit se o integraci handicapovaných v duchu 

zásad lidské vzájemnosti a soucítění. Lukáš své evangelium pojímá jako o maximální 

zájem o úděl neprivilegovaných, sociálně slabých. Lukášův zájem o chudé je 

signifikantní stejně jako jeho morální apely k bohatým a mocným. Lukášovým 

evangeliem se jako červená nitka line pohostinnost, empatický zájem o osudy druhých 

(Lk 14,13–14), odmítá programově uzavírání se do sebe za současného pošetilého 

hromadění majetku. Časté výzvy k rozumnému nakládání s majetkem za účelem jeho 

altruistického použití. Velkou inspiraci lze vidět v příbězích o návratu či nalezení 

ztraceného. Zásadním motivem jednání člověka by mělo být odpuštění a radost 

z narovnání vztahů. Dnes lze vidět rozvrácené rodiny, kde synové ztratili kontakt se 

svými blízkými, mnohdy se dostali na okraj společnosti, jsou faktickými bezdomovci, 

jsou bezprizorní. Jejich situaci lze přirovnat k onomu synovi, který zhřešil a opustil 

domácnost. Na příběhu o ztraceném synovi lze představit postup, jak urovnat rodinné 

rozvraty, jak zajistit opět rodinnou harmonii na základě obyčejné lidské lásky, odpuštění 

a milosrdenství. 

Lukáš představuje příběhy, kdy je odpuštěno mnohým jejich jednání, pod podmínkou 

změny smýšlení. To je velmi vydařený návod jak opustit cestu sobeckých 

partikularismů a jednat v duchu solidarity a sociální spravedlnosti (Lk 19,1–10). 

Velmi aktuální je problematika migrace, kdy lidé usilují o důstojný život a přitom 

riskují smrt. Vztah k uprchlíkům lze vztáhnout na příběhu o uzdravení malomocných, 

kdy Ježíš dosvědčuje, že chválu a pokoru vyznal cizinec, tedy Samařan. Zde lze spatřit 

škodlivost apriorního odsuzování uprchlíků, které je motivováno zištnými politickými 
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zájmy. V příběhu lze spatřit, že cizinec není odmítnut a následně je jeho přístup oceněn, 

příklad altruistického přístupu a zájmu o bližního (Lk 17,11–19). 

Inspirativní řešení ve vztahu hromadění bohatých a chudnutí chudých, tedy 

rozevírání příjmových nůžek, kdy hrstka lidí vlastní přes 50 procent světového 

bohatství, představuje apel na podělení se s chudými (Lk 11,41). Extrémní vlastnictví na 

jedné straně a extrémní chudoba na straně druhé vyvolávají latentní problém nesouladu 

a nesváru, takovéto rozdíly jsou samy v sobě eticky nepřijatelné, přeci náš Spasitel byl 

také chudý (Lk 16, 19–31). 

V dnešním světě existuje mnoho nerovností, majetek jedněch má nemorální rozměry, 

chudoba jiných je výmluvným mementem o stavu soudobé společnosti. Lukáš na řadě 

míst ukazuje, jak lze jednat v duchu zásad solidarity, sociální spravedlnosti, v duchu 

zásad lidské důstojnosti. Lukáš není lhostejný ke strádání chudých a deklasovaných. 

Lukášovo evangelium je morálním svědomím těch, kteří vládnou, ovládají, kteří by si 

měli uvědomit, že vše co činí, bude patřičně zváženo a ohodnoceno. Velkým 

problémem dneška je fakt, že život není posuzován přes vztah k Bohu. To co by mělo 

být nazýváno hříchem, je jen začasto pouhý problém. Vznikla situace rozvíjejícího se 

morálního nihilismu, nejsou brány v potaz ctnosti, morální imperativy nejsou 

reflektovány, lidé se přestávají držet morálního řádu. Východiskem může být a má 

Ježíšovo pověření k misii. Vyjít k misii ke všem národům a hlásat jejich pokání 

a obrácení se. Hlásat dobrou zvěst, která prosvětlí slzavá údolí, která přinese útěchu 

poníženým, která přinese naději zkroušeným a pošetilé, pyšné vyzve k obrácení se.(Lk 

24,49). Misie musí disponovat všeobecností, univerzálností, všem kdo žádají odpuštění, 

bude uděleno, pokud činí pokání, nabídka odpuštění pro všechny, bez diskriminace.
101

 

Řešení řady sociálních problémů yyžaduje od všech participujících především 

odvahu se k věci postavit čelem, i když to nemusí pro dotyčného přinést zisk či 

okamžitou výhodu. Je nezbytné poukazovat na špatné postoje mysli a srdce, tedy 

morální slepotu, necitelnost, pýchu, sobeckost. Tyto vlastnosti k řešení problémů 

nepřispívají a je nutné na ně aktivně upozornit. V našem jednání je nutné jasně zamezit 

rasovým a jiný předsudkům, je třeba jednat ve smyslu (Dt 6,4 ; Lv 19,18). Milovat 

bližního musí být universální, nelze milovat selektivně v rámci rasy, třídy, národa. 

Požadavek lásky a jejího významu je obecně platný. Klíčové je, že při poskytování 

pravé lásky k bližnímu rozhoduje nouze, a ne zásluha. Při poskytování lásky nelze nic 
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očekávat, skutky milosrdné lásky nejsou reciproční, prostě je poskytnuta nezištná 

služba, nezištná intervence. Neustále je třeba chovat na zřeteli, že odvaha, vytrvalost, 

morální pevnost, odpuštění jsou nutnými nástroji soucitného jednání. 

Omezením může být fakt, že osoby pověřené, legitimované k řešení problémů 

nesdílejí horizont víry, proto jejich nástroje řešení mohou být odlišné a více poplatné 

ideologickým záměrům nebo ryze utilitárním zájmům. Zdá se, že osoby z okruhu 

křesťanské obce by mohly palčivé problémy aktivně řešit mnohem autentičtěji. 

Prosazování universalismu na základě morálních hodnot může být těmto lidem bližší, 

nežli úzké a partikulární zájmy činitelů bez zakotvení ve víře. Může se stát, že politiky 

liberalistické, liberální, libertariánské bez horizontu víry, bez akceptace Boží 

spravedlnosti, nemusejí vést ke kýženému výsledku. 

Lukáš předložil Ježíšův příběh věrohodně takovým způsobem, aby vyzdvihl jeho 

význam, spolehlivost pro ty, kdo v něj uvěří. Tito pak budou jeho následovat, rozšiřovat 

jeho zvěst a rozšiřovat pole evangelijního působení. Evangelizace může připravit 

vhodné prostředí pro uskutečnění akceschopných programů a kroků v příslušných 

lokalitách a oblastech. Ti, kteří přijmou evangelium snáze pochopí jednat v zájmu 

bližního a realizovat programy proti exkluzi všeho druhu. 

Lukáš spojuje Ježíšovu službu se službou rané církve. Úloha a role církve je pro 

Lukáše důležitá. Prostřednictvím církve lze dosáhnout mnoha charitativních úkolů ve 

společnosti. Lukáš vědomě představuje Krista jako spasitele, spása náleží všem. 

Včleněním církve a jejich institucí pro řešení problémů dneška, je řešením efektivního 

a láskyplného postoje. Církev, jako integrální součást společnosti, tmelící prvek, má 

zásadní vliv pro faktickou realizaci odpovědných s soucitných projektů. 

Lukáš tak systematicky připravuje úlohu církve, která je připravena pro evangelizaci 

a misii. Plody evangelizace jsou obrácení lidé, kteří jsou schopni a ochotni v duchu 

zásad křesťanské lásky rozvíjet programy a politiky zaměřené na potřebné. Církev může 

hrát zásadní roli v oblastech, kde je třeba hájit důstojnost člověka jako lidské bytosti, 

která je nadána občanskými a sociálními právy. 

Z tohoto hlediska lze vidět úlohu církve jako garanta sociálních práv, jako garanta 

důstojného života, jako garanta hlásajícího dobrou zvěst, že každý má právo na důstojný 

život, že nikdo nebude ostrakizován. Církev je tak plně vybavena nástroji k řešení 

palčivých problémů. Zde má Lukášovo evangelium se svým etickým obsahem odezvu, 

vysoké nároky evangelia mohou být naplněny. 
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Pokud se zváží všechny inspirační možnosti z Lukášova evangelia, tak za klíčové lze 

považovat, že jsme bližními v očích Božích a musíme se stát bližními ve svých 

vlastních očích. Pozoruhodně je líčení o vztahu bližního k bližnímu vyjádřeno 

v perikopě o dobrém Samaritánovi (Lk 10, 29–37). Tato realizace lásky v sobě zahrnuje 

všechno prospěšné uspořádání s cílem spojit lidi v universální harmonii.
102

 Bez 

existence Lukášova evangelia si nelze představit kázání či katechezi, protože Nový 

zákon by byl o krásné a podnětné texty ochuzen.
103

 V katechezi na Lukášovo 

evangelium církev vybízí k řešení sociálních problémů. 

  

                                                 
102

 Srov. JOHNSON, Paul. Ježíš. Životopis pro 21. Století, s. 121. 
103

 Srov. SÁZAVA, Zdeněk. Biblická mozaika. Úvod do studia Nového zákona. Praha:Karolinum, 

1998, s. 51. 
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Závěr – zhodnocení výsledků a možnosti jejich uplatnění 

Lukášovo evangelium svým stylem, obsahem, teologickou výpovědí a akcenty je 

velmi inspirativní pro úvahy o etickém přístupu k životu. Evangelium může být 

praktickým vodítkem křesťana, který hodlá svůj život orientovat směrem k prosazování 

eticko-sociálních principů. 

Evangelista Lukáš představuje cestu jak nenásilnou formou učinit život na zemi 

k lepšímu. Ukazuje silnou úlohu ctností, kterými má člověk disponovat k blahu 

a potřebě všech. Základní ctnost láska je nezbytným klíčem k otevření srdcí mnohých. 

Láska je smyslem a podstatou lidské existence, která je stvořena k obrazu Božímu. 

Lukášovo evangelium není prázdnou literou, evangelium svými akcenty, svými 

reflektovanými událostmi nabízí vlastní reflexi, nabízí možnost přenosu etických 

a sociálních přístupů do současnosti. 

Celá řada mravních imperativů je přenositelná do současné praxe, do současné 

lidsko-právní a sociální agendy. Základní etické postuláty jako potřeba lidské 

sounáležitosti, potřeba solidarity, nutnost sociální spravedlnosti či nezbytnost aktů 

milosrdenství, to vše má být v jádru moderní sociální politiky, to vše má být 

v základech etického jednání. Sociální zákonodárství zaměřené na likvidaci 

nespravedlivých sociálních rozdílů, zaměřené na obhajobu práv osob s různými 

handicapy musí ve svých pilířích vycházet z nosných myšlenek Lukášova evangelia. 

V praktickém životě dnešní společnosti je nanejvýše aktuální akcentovat zájem 

o osoby, které se dostávají na okraj. Projevovat zájem o celé segmenty společnosti, 

které propadávají sociálním sítem a pro které se nerýsuje důstojný život v důstojných 

podmínkách. Lukáš názorně představuje cestu, která je plná soucitu, empatického 

nahlížení na potřeby bližního. Lukáš představuje rámce etického chování k bližnímu. 

Lukáš ukazuje na důležitost lásky, která nemá potřebu se vychloubat, lásky nezištné 

a milující. 

Lukášovo evangelium ukazuje, jak silou milosrdenství lze učinit výrazné zásahy do 

životů, kde se pozitivní věci už neočekávaly. U Lukáše jsme svědky láskyplného 

příklonu k lidem, kteří v životě zakolísali a hledali sami sebe. Lukáš na příkladu 

Ježíšova učení ukazuje nutnost a nezbytnost pokoje a lidské sounáležitosti. Představuje 

nutnost rovnosti ve smyslu rovnosti v lidské důstojnosti. Důležitým vodítkem je 

universálnost solidárního přístupu, kdy není nikdo vyřazován pro etnicitu, náboženské 

přesvědčení, pro svůj sociální status. 
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Dnešní doba vyžaduje globální odpovědi na globální sociální problémy. Nelze 

zakrývat oči před flagrantním porušováním lidských a sociálních práv. Nelze se zavřít 

do ulit vlastní soběstačnosti, pýchy po vzoru palestinské saducejské kněžské vrstvy. 

V intencích základních impulsů Lukášova evangelia je nezbytné být otevřený ku 

pomoci pro svého bližního. 

V Lukášově evangeliu jsme svědky navrácení lidské důstojnosti pro žebráky, 

nemocné, kulticky nečisté, pro vyděděnce. Tyto skupiny pozvednuty k lidskému 

důstojenství vyznávají chválu Pánu, že učinil velké skutky milosrdenství. 

Na příkladu sociálně ostrakizovaných vrstev v palestinské společnosti Ježíšovy doby 

lze plasticky vidět, že osudy těchto těžce zkoušených osob Lukáš popsal, že o tyto lidi 

se projevuje zájem, že nejsou odsunuti k zapomnění a ke zkáze. 

Lukáš představuje, že cesta Ježíšových následovníků není jednoduchá. Potřeby 

bližního a pomoc jemu jsou vodítkem k dosažení harmonického stavu. V dnešní době je 

také zapotřebí silných, odhodlaných, statečných a spravedlivých misionářů, kteří budou 

neochvějně hájit principy lidské důstojnosti. Lukášovo evangelium ukazuje názorné 

příklady lidské spolupráce založené na úctě k druhému, ukazuje na nezbytnost 

inkluzívního přístupu k potřebným. Všichni jsme lidské bytosti stvořené k obrazu 

Božímu, je tedy nepřijatelné abychom trpěli sociální nespravedlnosti vůči svému 

bližnímu, je nepřijatelné projevovat apatický nezájem o potřeby bližního, je morálním 

imperativem odpouštět, nezištně milovat bez potřeby recipročního plnění, je třeba dnes 

a denně zachovávat lidskou důstojnost. 

Dnešní postfaktická společnost plná překotného rozvoje musí nacházet své eticko- 

sociální zakotvení. Není možné využívat lidi jako nástroje či objekty něčích utilitárních 

zájmů. Člověk se musí stát subjektem se svými nezadatelnými právy a lidskou 

důstojností. Ukázalo se, že programové kroky na základě mravních a etických 

požadavků vyžadují zapojení se do zápasu o lidskou důstojnost. Ideový podklad tohoto 

zápasu obsahuje podstatná část Lukášova evangelia, nelze vyklízet pole humanitní akci, 

nelze nechat bližního bez pomoci, nelze zlehčovat jeho důstojnost. 

Lukášovo evangelium obsahuje řadu konkrétních návodů jak se postavit za etické 

principy, jak vzdorovat mínění těch nasycených, jak účinně se zasazovat o životní 

podmínky hodné Božího obrazu. 

Sociální nerovnosti v čase neřídnou, sociální nespravedlnost bují v nových konturách 

a za nových okolností. Lukášovo evangelium dává názorný příklad jak účinně a bez 
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bázně čelit řadě forem sociální nespravedlnosti. V Lukášově evangeliu nachází se 

široký instrumentář zásahů ve jménu universální humanity. 
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Seznam použitých zkratek 

Lk ........  Evangelium podle Lukáše 

Mk .......  Evangelium podle Marka 

Mt ........  Evangelium podle Matouše 

Dt .........  Deuteronomium, pátá kniha Mojžíšova 

Lv ........  Leviticus, třetí kniha Mojžíšova 

Nm .......  Numeri, čtvrtá kniha Mojžíšova 

Ex ........  Exodus, druhá kniha Mojžíšova. 

Jer ........  Kniha proroka Jeremiáše 

Am .......  Kniha proroka Ámose 

Ez.........  Kniha proroka Ezechiela 

Iz ..........  Kniha proroka Izaiáše 

Jak .......  List svatého apoštola Jakuba 

Ga ........  List svatého apoštola Pavla Galaťanům 

1 Kor ...  První list svatého apoštola Pavla Korinťanům 

Ž ..........  Kniha Žalmů 

Řím ......  List svatého apoštola Pavla Římanům 

2 S  ......  2. kniha Samuelova 

Flm ......  List svatého apoštola Pavla Filemonovi 

Tim ......  List svatého apoštola Pavla Timotejovi 

Kol .......  List svatého apoštola Pavla Kolosanům 

SRS ......  Sollicitudo Rei socialis. Encyklika Jana Pavla II. o starosti církve o sociální 

oblast z roku 1987 
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