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Anotace 

Tato práce představuje tři vybraná Jeţíšova podobenství z Lukášova a 

Matoušova evangelia a jejich význam a pomoc, kterou můţe poskytnout 

rodičům dítěte s postiţením.  

Krátce pojednává o situaci rodičů v této situaci a moţné psychické a duchovní 

pomoci rodičům dítěte s postiţením. Přibliţuje zvolená podobenství a následně 

jejich poselství aplikuje na výše zmíněnou sociální situaci. 

 

 

 

 

Annotation 

This bachelor's thesis introduce three Jesus´s parables chosen from Luke and 

Matthew gospel and their importance and spiritual help for parents of 

handicapped child. 

Shortly brief about situation of parents in this case and possibilities of mental 

and spiritual help for parents of handicapped child. It approximate chosen 

parables and apply their message to this specific situation. 
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Úvod 

Není snad nikdo, kdo by neznal, nebo nevěděl co je Bible. Příběhy v ní 

obsaţené jsou navzdory rokům stále inspirací. 

Cílem mé práce je ukázat, jaký význam a pomoc mohou skýtat Jeţíšova 

podobenství pro rodiče dětí s postiţením. S touto cílovou skupinou jsem se 

setkala na jedné z praxí během studia a velmi mě oslovila. Z podobenství jsem 

si konkrétně zvolila z Lukášova evangelia Podobenství o neplodném fíkovníku 

a Podobenství o boháči a Lazarovi, z Matoušova evangelia pak Podobenství o 

rozsévači. 

Kaţdý člověk je někdy zaţil nebo zaţívá krizové či přelomové ţivotní situace, 

chvíle pochybností a hledání. Specifickou krizovou situací je narození dítěte 

s postiţením. Rodiče, které zastihla tato ţivotní událost, proţívají chvíle 

nejistoty i beznaděje. Kromě sociální či finanční pomoci tak nelze zapomenout 

na pomoc v oblasti psychické a duchovní. Ve své práci tedy představuji různé 

formy psychické a duchovní pomoci a více se zamýšlím nad tím, jak rodičům 

v této situaci mohou pomoci Jeţíšova podobenství. 

Nejprve přibliţuji situaci rodičů dětí s postiţením, narození a přijetí dítěte 

a s tím spojená rizika. Dále pak zmiňuji moţné způsoby psychické a duchovní 

pomoci. Poté uvádím úplné znění vybraných podobenství a jejich mnou 

provedenou exegezi – výklad. Následně se dostávám ke stěţejnímu místu práce 

a to aplikaci podobenství na zvolenou sociální situaci (narození dítěte 

s postiţením) a významu a pomoci, kterou můţe podobenství rodičům 

poskytnout.  
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1 Dítě s postižením 

1.1 Společnost a lidé s postižením 

Člověk s postiţením je součástí společnosti od nepaměti. Slowík uvádí
1
, ţe tato 

odlišnost byla vţdy spojena s řadou specifických problémů. U druhých lidí 

můţe totiţ vzbuzovat strach nebo odpor, ale také nejistotu (leckdo neví, jak 

s takovým člověkem komunikovat, jak mu porozumět, jak se k němu chovat). 

 „Kaţdý z nás můţe být v pohledu na osoby s postiţením do určité míry 

ovlivněn řadou předsudků, které se tradují s takovou intenzitou, ţe je pro 

nezasvěceného člověka velmi nesnadné odlišit je od skutečné reality. Značná 

část společnosti stále ţije v představě, ţe všichni postiţení jsou nešťastníci, ţe 

nemají, a dokonce ani nemohou mít smysl pro humor, ţe zábava, radost, 

úspěch nejdou s postiţením dohromady.“ 
2
 

„Reakce společnosti na odchylku od normy mohou nabývat mnoha dimenzí. 

Zpravidla jde o různé formy vyloučení nebo trestu. Pozitivní reakcí mohu být 

různé způsoby přijetí nebo alespoň respektování odlišnosti některých jedinců.“
3
  

Slowík dále připomíná, ţe míra stigmatizace konkrétního člověka závisí kromě 

druhu a hloubce postiţení, také na přístupu samotného člověka s postiţením 

a jeho rodiny k problému a k okolí. Nesmíme však ještě zapomenout na 

sociokulturní, politické a demografické podmínky v konkrétní populaci. I ty 

člověka s postiţením a jeho okolí ovlivňují. 

Vada, či porucha se můţe týkat jak psychické, tak anatomické či fyziologické 

struktury či funkce. Z ní pak vyplývá určité znevýhodnění. „Znevýhodnění se 

projevuje jako omezení vyplývající pro jedince z jeho vady nebo postiţení, 

které ztěţuje nebo znemoţňuje, aby naplnil roli, která je pro něj (s přihlédnutím 

k jeho věku, pohlaví a sociálním či kulturním činitelům) normální.“
4
 

Znevýhodnění se tedy stává „ příčinou toho, ţe postiţený člověk nemůţe 

                                                      
1
 Srov. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3. 

Str. 21 
2
 SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Ref.1. Str. 21 

3
 SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Ref.1. Str. 26 

4
 SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Ref.1. Str. 27 
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naplňovat některé normy, na kterých si společnost velmi zakládá.“
5
 Stává se 

tak odlišným, pro společnost jiným a nepotřebným jedincem, kterého má 

tendenci vylučovat. 

1.2 Rodiče dítěte s postižením 

V předchozí podkapitole jsme uvedli reakce společnosti na lidi s postiţením. 

V případě rodičů s postiţením nesmíme zapomenout na to, ţe rodiče jsou 

součástí společnosti a mohou tedy sdílet stejné předsudky a díky neznalosti 

stejné obavy jako ostatní. V momentě narození dítěte pak strach logicky nabere 

na intenzitě. 

Někteří lidé moţná kontakt s lidmi s postiţením zvládají, ale kdyby se samy 

měli stát rodiči s postiţením, proţívali by stejnou nejistotu jako ostatní. 

Péče o jakékoliv dítě má různé etapy a specifika. Jiné starosti mají rodiče při 

narození, jiné při nástupu do školky nebo školy. „Zatíţení se v průběhu vývoje 

dítěte kvalitativně mění, protoţe určité výchovné problémy nastupují v určité 

době tematicky.“
6
 Není tomu jinak ani v případě dětí s postiţením. Přesto se 

zaměřím především na situaci narození dítěte, jelikoţ právě tato fáze obsahuje 

dle mého názoru nejnáročnější činnost a to přijetí dítěte s postiţením, 

seznámení se s přístupy k němu a specifiky jeho postiţení a přijetí prvních 

změn fungování rodiny. Některé otázky mohou vystávat i v dalších obdobích 

ţivota dítěte, ale jako nejtěţší shledávám právě toto období, jelikoţ v pozdější 

době rodiče mají jiţ nějaké zkušenosti a řešení krizí zvládají lépe. 

1.2.1 Narození dítěte s postižením 

Narození dítěte je ţivotní událost. „Ţivotní událostí rozumíme situace, o nichţ 

lze předpokládat, ţe nastanou, avšak vyţadují změnu a nové přizpůsobení.“
7
 

Podobnou definici nabízí Hanzlíček
8
, který ţivotní událostí popisuje jako 

                                                      
5
 SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Ref.1. Str. 21 

6
 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido,2006. ISBN 80-7315-

120-0.  Str. 39 
7
 BAŠTECKÁ, Bohumila. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001. 440 s. ISBN 80-

7178-550-4. Str. 251 
8
 In BAŠTECKÁ, Bohumila. Základy klinické psychologie. Ref.7. Str. 248 
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skutečnosti, které se v ţivotě jedince vyskytnou nezávisle na jeho vůli a jeţ 

přitom závaţně a dlouhodobě ovlivní navyklé činnosti či celý ţivotní styl. 

Narození dítěte mnozí očekávají, méně však jeho postiţení. Tento fakt přesně 

vystihuje právě Hanzlíčkova definice. Narození dítěte s postiţením je situace, 

která nastala proti naší vůli a radikálně nám mění očekávané a předpokládané 

ţití. Je prokázáno
9
, ţe rodiny s postiţeními dětmi jsou vystaveny většímu 

výchovnému zatíţení neţ rodiny s nepostiţenými dětmi. 

Narození postiţeného dítěte představuje pro jeho rodiče váţné trauma. 

Traumatem rozumíme „ náhlou zevní událost, která svým působením na 

organizmus vyvolá jeho poškození.“
10

  V našem případě jde především o úraz 

duševní. Trauma je reakcí na situaci „vzniklou v důsledku události, která 

přesahuje běţnou lidskou zkušenost a vyvolala by pronikavý pocit tísně téměř 

v kaţdém.“
11

 Tyto reakce můţeme dle času rozdělit na několik fází
12

: 

1. Fáze šoku  

2. Fáze popření 

3. Fáze smutku, zlosti, úzkosti a pocity viny 

4. Stadium rovnováhy 

5. Stadium reorganizace 

„Rodič ses dítětem instinktivně ztotoţňuje; aby si sám připadal „normální“, 

chce mít „normální dítě“. U matek je proto reakce na narození postiţeného 

dítěte popisována přímo jako „narcistické trauma“, vzbuzující různé typy 

obranných reakcí.“
13

 Obranou reakcí můţe být vytěsnění, popření, 

racionalizace, ale smutek, sebelítost, pocity viny, které dle Pipekové
14

 bývají 

uváděny aţ u 25% rodičů. Důleţitým prvkem v této situaci je také přístup 

lékařů. Lékař by neměl rodiče zbytečně naplňovat nadějí, ale zároveň 

nepřistupovat ke sdělování necitlivě. Pipeková zdůrazňuje, ţe informace musí 

                                                      
9
 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Ref.6.  Str. 39 

10
 BAŠTECKÁ, Bohumila. Základy klinické psychologie. Ref.7.  Str. 252 

11
 BAŠTECKÁ, Bohumila. Základy klinické psychologie. Ref.7. Str. 275 

12
 In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Ref.6. Str. 40, 41 

13
 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Praha: Portál. Str. 99 
14

 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Ref.6. Str. 41 
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být vţdy poskytnuty ihned po narození dítěte, protoţe je-li informace 

odkládána, sílí podezření a matka je zbytečně vystavována psychickému stresu. 

Po čase dochází ke sniţování deprese, a přichází racionální hodnocení situace. 

Rodiče navazují například kontakty s rodinami v podobné situaci, pomáhají si 

a podporují se. Ve stadiu reorganizace je situace rodiči přijímána. K dítěti si 

dokázali najít vztah a přijímají jej takové, jaké je. Je nutné ale připomenout, 

fakt, na který upozorňuje také Pipeková
15

, a to, ţe ne všichni rodiče tohoto 

stádia dosáhnou. 

Přijetí dítěte 

„Rodiče dítěte se zdravotním postiţením někdy mluví o tom, ţe pro přijetí 

skutečného dítěte bylo nutné nechat „zemřít“ svou představu o zdravém dítěti. 

Teprve poté dokázali milovat své dítě takové, jaké je, a začít se radovat z jeho 

vývoje.“
16

 

„Důleţité také je, jak blízcí příbuzní - hlavně prarodiče – přijali fakt, ţe se 

narodilo dítě s postiţením.“
17

 Situace se sice týká především rodičů, ale 

zasáhne i ostatní příbuzenstvo. Tuto zkušenost popisuje jedna z maminek jako 

účinek bomby.
18

 Hlavní a největší zásah dostane postiţená rodina, ale střípky 

se rozletí do všech stran. Ze strany prarodičů můţe přijít obviňování jednoho 

z rodičů za tuto událost. Pak je důleţité, aby rodiče vzájemnou komunikací 

a důvěrou dokázali i tento problém vyřešit a tyto poznámky se nestaly 

důvodem pro rozpad manţelství.  

„Krize vyvolaná narozením dítěte s postiţením je ale současně příleţitostí pro 

změnu hodnotové orientace rodiny.“
19

 Rodiče si uvědomí křehkost lidského 

ţivota, podporu přátel i kaţdodenní radosti. Utvrdí se v hodnotě zdraví, lásky 

                                                      
15

 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Ref.6. Str. 41 
16

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Ref.13. Str. 99 
17

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Ref.13. Str. 100 
18

 SOBOTKOVÁ, Daniela a Jaroslava DITTRICHOVÁ. Narodilo se s problémy a co bude 

dál?. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0398-X 
19

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Ref.13. Str. 99 
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a pomoci. Zjišťují, ţe dítě s postiţením nemusí být jenom starost, ale ţe i jako 

jiné dítě jim můţe přinášet pocity radosti a štěstí. V neposlední řadě je přijetí 

dítěte důleţité pro jeho zdravý vývoj.  

Ţivot bez bolesti a utrpení by si přál kaţdý z nás. Zvlášť dnešní doba klade na 

výkonost, krásu a dokonalost velký důraz. „Dnešní západní člověk uniká před 

bolestí a utrpením. Všechny známky stárnutí a úpadku jsou kašírovány, 

nalíčeny a odoperovány. Předstírá se věčné mládí bez bolesti. Utrpení se 

stydlivě skrývá: ochrnutí a nemocní, staří a umírající musí hned rychle z domu 

a jsou opatrováni v ústavech.“
20

To vede k tomu, ţe naše doba orientovaná na 

výkon, profit a úspěch jiţ neumí trpět. To vede Brantschena k následujícímu 

tvrzení: „V utrpení vidí lidé jen něco negativního. S utrpením se nepracuje, 

nýbrţ se potlačuje.“
21

 Řešení navrhuje podle druhu utrpení. „Jsou utrpení, která 

odstraněna být mohou a musí a jsou taková, která odstraněna být nemohou, 

protoţe patří k lidskému bytí. Utrpení, které si my lidé působíme navzájem 

v egoismu, lhostejnosti, zbabělosti nebo zloby, jsou v zásadě odstranitelná.“
22

 

Proti nim navrhuje Brantschen boj a protest a nikoli trpělivé přijetí. Jiná 

utrpení, ale k ţivotu patří a bojem proti nim nic nezmůţeme. Do této skupiny 

bychom mohli zařadit právě narození dítěte s postiţením. Pomoci nám k tomu 

můţe okolí, oborná pomoc i Písmo svaté, jak ukáţeme v následujících 

kapitolách. 

1.2.2 Rizika  

Narození dítěte s postiţením s sebou nese mnohá rizika. Péče o dítě je velkou 

zátěţí, kterou rodiče sami zvládají velmi těţko. Jednak kvůli malé 

informovanosti o tom, jak o dítě pečovat a rozvíjet jeho schopnosti, tak kvůli 

nevhodnému rozvrţení péče a takové soustředěnosti na dítě, ţe začnou 

nedostatkem pozornosti trpět ostatní členové rodiny. „Postiţené dítě svými 

                                                      
20

 BRANTSCHEN, Johannes B. Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?. Praha: Scriptum, 1993. 

ISBN 80-85528-31-2. Str. 33 
21

 BRANTSCHEN, Johannes B. Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?. Ref.20. Str. 33 
22

 BRANTSCHEN, Johannes B. Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?. Ref.20. Str. 33 
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zvláštními potřebami určuje do značné míry styl ţivota primární pečující osoby 

i dalších členů rodiny.“
23

 

„Pečující osoba můţe být deprivována svým odpojením od světa práce, coţ 

spolu s její ekonomickou odkázaností na partnera, který sám vydělává, můţe 

stěţovat vztahy mezi dospělými rodiny.“
24

 Není výjimkou, ţe situace vyústí 

k rozvodu. 

Dalším rizikem je sociální vyloučení. „Omezení společenských kontaktů 

rodiny po narození dítěte s postiţením je obvyklé.“
25

 Péče o dítě zabere mnoho 

času, stejně jako návštěvy lékařů a rodiče mají čas sotva na sebe, natoţ aby se 

snaţili o společenský kontakt. Důvodem můţe být také nutnost hlídání dítěte.  

Rizikem je také vůbec samotné zvládnutí krizové situace. Podle Baštecké je 

krize reakcí na situaci, kterou jedinec nemůţe snadno vyřešit v rámci 

obvyklých strategií, jakými je zvyklý zvládat zátěţ. 

Jak se s krizí vyrovnáme, záleţí na našich vlastnostech, osobnosti, 

zkušenostech, vztahové opoře a společenských kontaktech. V případech krize 

mluvíme také o coping strategiích neboli vyrovnávacích strategiích. Tento 

pojem označuje chování, kterým zvládáme náročné situace. Většinou je dělíme 

na dvě skupiny a to na adaptivní (přizpůsobivé) a maladaptivní 

(nepřizpůsobivé).  

Vzhledem k náročnosti situace a lepšímu zvládání krize tedy není hanbou 

vyhledat v případě potřeby i odbornou pomoc.  

Pipeková
26

 ke třem základním potřebám rodiny s postiţeným dítětem řadí 

právě emocionální podporu, která můţe být poskytnuta specialisty.  

                                                      
23

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Ref.13. Str. 100 
24

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Ref.13. Str. 100 
25

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající 

profese. Ref.13. Str. 100 
26

 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Ref.6.  Str. 41 
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Právě na otázky viz. výše a řešení těchto problémů by měla reagovat psychická 

a duchovní podpora. Umoţnit, v našem případě, rodičům vyslechnutí, 

zorientování se v problému, nehledat falešné viníky a uschopnit je k dalšímu 

zvládání situace. Příklady odborné pomoci týkající se této oblasti uvádím 

v následující kapitole. 

1.3 Podpora rodiny dítěte s postižením 

Jak jsme nastínili, narození dítěte s postiţením je velmi náročnou situací. 

Rodina musí zvládnout mnoho nových úkolů a vyrovnat se s mnohými 

překáţkami. Podpora je důleţitá v mnoha oblastech. Pomocí můţe být uţ jen 

zařízení běţných věcí jako nákup, přivedení sourozence ze školy apod. 

Pomocnou ruku v tomto případě nabízí i stát, který na základě zákona 

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením 

a vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením poskytuje rodinám 

finanční podporu.  Nesmíme opomenout ani sociální sluţby poskytované na 

základě zákona 108/2006 Sb. Z těchto sluţeb vyniká raná péče, která se věnuje 

rodinám s dítětem s postiţením jiţ od jeho narození a provází rodinu aţ do 7 let 

věku dítěte. Kromě sociální pomoci poskytuje rodinám pomoc v psychické 

oblasti díky krizové intervenci, poradenství a terapii
27

. 

 

Právě v prvních chvílích potřebují rodiče podporu a pomoc především 

v psychické či duchovní oblasti. Dokládá to i zkušenost jedné z matek, které se 

předčasně narodilo dítě, coţ mělo za následek postiţení zraku. Matka tedy 

proţívala nejprve strach vůbec o přeţití dítěte a poté o jeho zdraví. 

Říká: „Já sama jsem byla fyzicky v pořádku během několika dnů po porodu, 

ale psychicky to bylo se mnou špatné. „Proč se nám to stalo? Zavinila jsem to 

já?“ To byly nejčastější otázky, které mě napadaly.
28

  

                                                      
27

 HRADILKOVÁ, Terezie. Raná péče jako proces in Raná péče pro rodiny s dětmi se 

zrakovým a kombinovaným postižením: Vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. 

Praha: Středisko rané péče Praha, 1998. ISBN 80-238-3267-0. Str. 10 
28

 SOBOTKOVÁ, Daniela a Jaroslava DITTRICHOVÁ. Narodilo se s postižením a co bude 

dál? Ref.18. Str. 38 
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Takové otázky jsou běţné a pochopitelné. „Člověk však není schopen na ně 

odpovědět, coţ ještě více zesiluje jeho pocity nespravedlnosti, bolesti nebo 

obviňování sebe či okolí. Ten kdo proţívá bolest, se potřebuje přenést přes 

otázky, které jsou zaměřeny na minulost a vše bolestivé, a musí si poloţit 

otázku, která otvírá dveře do budoucnosti: „Teď, kdyţ se mi to stalo, co s tím 

mám dělat?“ Tato slova potvrzuje i další z maminek: „Nyní si zpětně 

uvědomuji, ţe jedinou naší spásou bylo, ţe jsme se s manţelem postavili 

k situaci čelem. Vzali jsme ji jako fakt a začali jsme tvrdě a systematicky 

pracovat na tom, aby se situace co nejvíce zlepšila.
29

 

V následujících podkapitolách uvádím tedy pomoc psychickou a následně 

pomoc duchovní, na kterou se zaměřuji a ukazuji na praktickém příkladu -  

rozborech podobenství. Jelikoţ se tyto dimenze často prolínají a vyuţívají 

podobné prvky a metody jako např. rozhovor, aktivní naslouchání, poradenství 

apod. zmiňuji k duchovní pomoci právě i pomoc psychickou. 

1.3.1 Psychická pomoc 

Psychická pomoc je realizována různými způsoby. Uvádím alespoň základních 

z nich. 

Krizová intervence 

„Krize patří k normálnímu ţivotu a mají formativní potenciál. Z tohoto 

hlediska je výhodné vycházet při krizové práci.“
30

 Znamená to pracovat 

s klientem tak, aby se krize nestala oslabením ale posilněním.  Slovo krize je 

dnes hojně vyuţíváno, často však v nesprávném smyslu. „Krize samotná trvá 

poměrně krátce – hodiny, maximálně dny. Zvládnout akutní krizovou situaci 

zabere také poměrně krátkou dobu.“
31

 Proto i krizová intervence je krátkodobá 

a slouţí k překonání aktuální krizové situace. V praxi se tedy zaměřuje jen na 

ty prvky klientovy minulosti a budoucnosti, jeţ s ní bezprostředně souvisejí. 

                                                      
29

 SOBOTKOVÁ, Daniela a Jaroslava DITTRICHOVÁ. Narodilo se s postižením a co bude 

dál? Ref.18. Str. 73 
30

 VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence in MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie 

sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7. Str. 259 
31

 VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. Ref.30. Str. 259 
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Krizovou intervenci můţeme definovat jako „odbornou metodu, která vychází 

z lidských přirozených forem pomoci a podpory v krizi a rozvíjí 

prostřednictvím cílených, odborných a reflektovaných postupů.“
32

 

Vodáčková uvádí tyto cíle krizové intervence: 

- Zpřehlednit a strukturovat prožívání člověka 

- Zastavit ohrožující tendence v jeho chování tak, aby znovu aktivně ovládal 

svůj život 

- Redukovat nebezpečí 

- Snížit riziko prohlubování krizové stavu 

- Umožnit jedinci, aby se vrátil na předkrizovou úroveň fungování 
33

 

Důleţité je podpořit jedince v jeho kompetenci řešit problém a zprostředkovat 

mu moţnosti, aby dokázal konstruktivně zapojit vlastní síly a vyuţít potenciál 

přirozených vztahů. Pokud to situace vyţaduje, krizová intervence by měla mít 

návaznost v další odborné práci s klientem. Základním prostředkem v krizové 

intervenci je rozhovor.  Forma krizové pomoci můţe být ambulantní, lůţkovou, 

terénní, domácí a telefonickou.  

Krizovou intervenci mimo jiné poskytuje právě jiţ zmiňovaná sluţba raná 

péče. 

Poradenství 

„ O poradenství se jedná v situaci, kdy pracovník klade klientovi otevřené 

otázky, aby našel vhodné řešení sám s vyuţitím svých vlastních znalostí 

a schopností.“
34

 Poradenství podporuje klientovi osobní kompetence 

a schopnosti. Zároveň je to však klient, kdo rozhoduje o rozsahu potřebné 

pomoci. 

                                                      
32

 VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence in Ref.30. Str. 259 
33

 VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence in Ref.30. Str. 260 
34

 JANEBOVÁ, Radka. Pomoc in MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. 

Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7. Str. 207 
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„Základními principy poradenství jsou nestrannost, nezávislost, dostupnost, 

nepředpojatost, aktuálnost, otevřenost, respekt a partnerský přístup poradce.“
35

 

Poradenská činnost můţe být proto také zaměřena na eliminaci klientova 

informačního deficitu. „Krize vyvolaná narozením postiţeného dítěte je 

současně příleţitostí pro změnu hodnotové orientace rodiny. Rodičům dítěte se 

paradoxně mohou otevřít oči pro nové věci. Jedná se však o dlouhý proces, ve 

kterém hrají roli nejen dispozice rodičů, ale i míra a kvalita podpory od jiných 

lidí.“
36

 Podle Novosáda
37

 poradenství můţe pomoci klientovi přijmout určitá 

omezení, které plynou z jeho postiţení, nalézt v ţivotě jinou kvalitu a jiné 

perspektivy, akceptovat tuto situaci a dokázat se co nejlépe adaptovat 

v dimenzi svého osobního i sociálního fungování. „Poradenská činnost můţe 

být jak jednorázová, tak dlouhodobá a zahrnuje kromě poskytování informací, 

konzultací, rad, dlouhodobé podpory i zprostředkování kontaktů, pomoc při 

hájení oprávněných zájmů a práv, předávání zkušeností a kooperaci 

s pomáhajícími institucemi.“ 

 

Psychoterapie 

Psychoterapii lze chápat dvěma způsoby. Buď jako interdisciplinární obor, 

který se zabývá léčením onemocnění a poruch psychologickými prostředky 

nebo, a to je právě podstatné v našem případě, jako konkrétní formu psychické 

pomoci. Kratochvíl v tomto „uţším pojetí“ definuje psychoterapii jako: 

„léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými 

prostředky, přičemţ jeho součástí je i napomáhání harmonickému rozvoji 

osobnosti.“
38

 Úlehla hovoří o terapii v případě, kdyţ si klient přeje zbavit se 

svého trápení, umenšit svou bolest a zároveň má představu, ţe by to bylo 

moţné. „Pracovník pomáhá při zmírnění trápení tím, ţe klienta oceňuje, 

                                                      
35

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-

262-0366-7. Str. 423 
36

 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. 

Ref.13. Str. 99 
37

In MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Ref.35. Str. 423 
38

 KRATOCHVÍL, Stanislav in BAŠTECKÁ, Bohumila. Klinická psychologie v praxi. Praha: 

Portál, 2003. ISBN 80-7178-735-3. Str. 347 
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zplnomocňuje a posiluje v rozvíjení řešení, díky němuţ se problém rozpustí.“
39

 

Psychoterapie je prováděna odborníkem, psychoterapeutem. Je důleţité rozlišit 

psychoterapii a psychoterapeutické účinky, které mohou mít i jiné činnosti, ne 

nutně prováděné psychoterapeutem, například zde zmiňované doprovázení, 

rozhovor a další.  

Doprovázení 

„O doprovázení jde v situaci, kdy je aktivní klient vyprávějící svůj příběh 

a jeho zakázkou je, aby s ním pracovník sdílel jeho problém, aby mu aktivně 

naslouchal“
40

 „Klient neočekává změnu toho, co je dáno, ale chce mít někoho, 

kdo mu to všechno pomůţe nést, snášet a zvládat.“
41

 Podle Úlehly klient od 

pracovníka chce, aby mu poskytl své naučené schopnosti a dovednosti zvládat 

těţké situace, odvahu neleknout se ani nejtěţších témat. O doprovázení 

mluvíme často v situaci týkající se konce ţivota, ale bylo by mylné vztahovat 

je pouze na tuto oblast.  

Zvláště tuto formu pomoci shledávám velmi hraniční. Je formou psychické 

podpory, ale v křesťanském prostředí ji vykonávají i kněţí a můţe se vztahovat 

i ke spirituálním potřebám a pomoci na cestě duchovním ţivotem.  

1.3.2 Duchovní pomoc 

O duchovní stránku člověka se stará církev formou pastorace. Rozlišujeme u ní 

dvě pojetí a to uţší a širší. „Úzce pojatá pastorace představuje úsilí církve 

zaměřené především k duchovní dimenzi člověka. Široce pojatá pastorace – 

úsilí církve směřující k plnému rozvinutí člověka všech jeho dimenzích 

(biologická, psychologická, sociální a spirituální).“
42

 

                                                      
39

 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-86429-36-6. Str. 37 
40

 JANEBOVÁ, Radka. Pomoc in MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. 

Ref.34. Str. 207 
41

 ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Ref.39. Str. 35 
42

 KŘIŠŤAN, Alois. Pastorace a sociální práce in MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie 

sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7. Str. 149 
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Pokud budeme mluvit o podpoře člověka ve všech jeho dimenzích, nesmíme 

zapomenout na předpoklad, „ţe tato podpora má svá východiska či motivaci 

v evangeliu, ţe je zakotvena v křesťanském pojetí ţivota.“
43

  

Jedná se o rozvoj v dobách radosti i smutku. Křišťan jako výstiţný příklad 

uvádí úvodní věty dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes: 

„Radost a naděje, smutek i úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří 

nějak trpí, je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není 

nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.“
44

 

V centru pastoračních úvah je tedy člověk ve své jednotě, úplnosti a jakékoliv 

ţivotní situaci – i v bolesti a trápení. 

„Praktická teologie se zabývá člověkem v jeho celistvosti a situaci, jakoţto 

teologie vidí člověka jako Bohem stvořeného, Bohem osloveného a stále 

oslovovaného. Situace, do nichţ se člověk dostává, pastorální teologie 

promýšlí, na rozdíl od jiných věd o člověku i teologicky, tj. z hlediska toho, co 

poznáváme k dané věci z promýšlení našeho poznání o vztahu Boha k nám.“
45

 

Pastorace, duchovní pomoc, můţe mít různé formy. Základní formou 

pastorační péče je pastorační rozhovor. 

Pastorační rozhovor 

Definice Aleše Opatrného se vychází z pojetí pastorace, jaké jsme vymezily 

výše. Pastoračním rozhovorem je rozhovor, který vychází ze situace, přání 

a potřeb toho, komu je poskytována pastorační péče. Cílem rozhovoru není 

podle něj vyšetření problému, ani poučení klienta, ale snaha dát člověku 

najevo, ţe od této chvíle nezůstává se svým problémem osamocen. V podstatě 

je podobný doprovázení. I zde se totiţ jedná o naslouchání a sdílení. Jak jsem 

avizovala v úvodu kapitoly, v praxi můţe být často problém jednotlivé činnosti 

rozlišit.  

                                                      
43

 KŘIŠŤAN, Alois Pastorace a sociální práce in Ref.42. Str. 150 
44

 KŘIŠŤAN, Alois Pastorace a sociální práce in Ref.42. Str. 150 
45

 KŘIŠŤAN, Alois Pastorace a sociální práce in Ref.42. Str. 150 
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„Cílem pastoračního rozhovoru, který nemusí být ovšem dosaţen, je, aby klient 

a našel nejdůleţitějšího a nejmocnějšího spojence ve své situaci Boha – čímţ 

ovšem není vyloučena pomoc ani sounáleţitost na lidské úrovni.“
46

 

Na prostupnost s psychologií poukazuje Opatrný takto: „Pastorační rozhovor 

má prakticky vţdy psychologickou a někdy i (nezamýšleně) 

psychoterapeutickou dimenzi. Přesto však nemůţe a nemá být záměrným 

pokusem o psychoterapii.“
47

 Jako důvod uvádí absenci psychoterapeutického 

výcviku u pastoračního pracovníka a také fakt, ţe rozhovor má svou dimenzi 

víry (i kdyţ ne vţdy zjevnou), která by v případě psychoterapie být neměla 

(nedovolený prvek – hlásání víry). 

Rozhovor by tedy měl přispět k lidsky důstojnému zvládnutí situace na úrovni 

víry klienta a má být podporou jeho dalšího růstu. „Cílem není ani 

evangelizace, ani náprava morálních nedostatků, ale pomoc klientovi v situaci 

či stavu, který on povaţuje za obtíţný.“
48

 

Další metody pastorační pomoci a péče 

Dalšími metodami duchovní pomoci můţe být např. pobyt v duchovně 

inspirujícím prostředí, exercicie nebo pouť. V případě exercicií Opatrný 

upozorňuje na jejich náročnost a doporučuje je duševně zdravému a stabilnímu, 

má-li se zklidnit a soustředit na řešení své obtíţné situace. „Exercicie mohou 

být prostředkem k uklidnění, k mobilizaci duchovních i duševních schopností, 

jsou ale prostředkem, který klade na účastníka značné nároky.“
49

  

Podporou ke zvládnutí problému můţe být také pouť. Není však pomocí pokud 

slouţí jako únik a řešení problému pouze supluje. 

Poslední z metod, kterou zmíním a kterou také uvádí A. Opatrný, je četba. 

„Dobrá četba můţe motivovat, uklidnit, dodat naději, napomoci poučením 

                                                      
46

 OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Praha: Pastorační středisko 

sv. Vojtěcha při Arcibiskupství praţském, 2000. Str. 7 
47

 OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Ref.46. Str. 7 
48

 OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Ref.46. Str. 7 
49

 OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Ref.46. Str. 10 
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k řešení situace.“
50

 Můţe jí být různá duchovní literatura nebo přímo sama 

Bible. Se slovem Písma svatého, v našem případě vybranými Jeţíšovými 

podobenstvími se můţeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Při pastoračním 

rozhovoru, v kostele ale i jinde, mohou lidé zaslechnout slova evangelia. Často 

ale také mohou být odkázáni právě k jejich přečtení z bible.  

 

Písmo svaté jako inspirace 

Lidé obecně při řešení různých situací hledají nějaký vzor, příklad. „Bible je 

jedinečný zdroj Boţího zjevení, nikdy nevysychající studnice pravé moudrosti. 

Kdo chce poznat ţivého Boha, porozumět smyslu svého ţivota…, nechť tuto 

knihu otevře a čte.“
51

 V předmluvě k ekumenickému překladu Bible si lze 

přečíst následující: „Přejeme, aby se čtenáři nad stránkami Písma svatého 

setkali s ţivým Bohem a v Jeţíši Kristu nalezli svého Pána a aby i v nejtěţších 

ţivotních okolnostech ţili radostný ţivot plný naděje.“
52

 

Inspirací rodinám s postiţeným dítětem můţe být v prvé řadě v otázce utrpení. 

Utrpení ve svém ţivotě i těţké ţivotní situace některým lidem vyvolávají 

dojem trestu. Obviňují sebe, hledají důvod, proč se daná věc stala. Není tomu 

jinak ani při narození dítěte s postiţením. Písmo svaté jim ale na tyto události 

předkládá jasnou odpověď. „Jeţíš během svých pozemských dní nikdy 

nemluvil o tom, ţe je utrpení trestem za hřích. Kdyţ se učedníci ptali, zda 

zhřešil slepý od narození nebo jeho rodiče, Jeţíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, 

ani jeho rodiče.“(Jan 9,1-3 srov. Lk 13,1-5).“
53

 Naopak Jeţíš bojuje proti 

lidskému utrpení – bídě, nemocem, hladu. Přijímal k sobě nejchudší 

a nejuboţejší, dodával bezradným odvahu. To co ale změnit nemůţe, nemění. 

V předvečer svého ukřiţování v Getsemanské zahradě prochází nesmírným 

utrpením. „Tu na něho padl zármutek a úzkost. 
38

Tehdy jim řekl: „Má duše je 
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smutná aţ k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“
39

Poodešel od nich, padl tváří 

k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li moţné, ať mne mine tento kalich; avšak ne 

jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Mt 26,37-39)
54

 V Lukáš ve svém evangeliu 

Jeţíšovo utrpení popisuje ještě barvitěji, zmiňuje ale také velmi důleţitý fakt, 

Bůh člověka v jeho utrpení neopouští, posílá mu své anděly. Pomáhá mu nést 

bolest a přijmout danou situaci. „
43

Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu 

síly. 
44 

Jeţíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na 

zem jako krůpěje krve. (Lk 22,43-44)“
55

 

2 Podobenství 

Mluvení v podobenstvích je typickým znakem Jeţíšova učení.  

„Podobenství vychází z řeckého parabolé = podobenství, případně parabola. Je 

formou řeči, v níţ vypravěč pracuje s analogií mezi obrazem a skutečností. 

Volí obrazný popis, aby představil nesrozumitelnou věc názorně.“
56

 

 

Jiří Mrázek v Úvodu Lukášovských podobenství přirovnává podobenství 

k hádankám. „Jsou to totiţ krátké příběhy nebo stručná přirovnání, která 

očekávají od čtenáře, ţe o nich bude přemýšlet a uhodne jejich smysl.“
57

 

Mrázek říká, ţe nejstručnější definicí podobenství by bylo, ţe jsou to příběhy 

o něčem jiném. Jeţíš je totiţ často na něco dotazován a odpovídá zdánlivě 

nesouvisejícím příběhem. Ale přesto víme, ţe příběh s tématem nějak souvisí, 

že dokonce nabízí nový pohled na to, o čem právě byla řeč.  Proto je důleţité 

vnímat podobenství v kontextu. 
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O podobenství lze mluvit také jako o literárním ţánru či umění. Tak jej alespoň 

označuje G. V. Jones
58

. „His main point is that the parables are fashioned out 

of the raw material of human life by a creative imagination.“
59

  

„As a work of art a parable is not just a propositional statement about how one 

should behave or how God acts, but is independent of time. The parables sets 

forth the truth about God and man regardless of the passage of time or  the 

changing environment.“
60

 

Proč ale Jeţíš mluví v podobenstvích? Důvodem je přiblíţení tématu 

posluchačům. Jeţíš mluví často o abstraktních věcech, jako např. o Boţím 

království. „Království nebeské je mezi námi, ale není vidět. Proto je potřeba 

ho přiblíţit tím, co vidět je: s nebeským královstvím je to jako když…“
61

 

Podobenství je tedy pro něj pro něj prostředkem, jímţ chce člověku danou věc 

přiblíţit.  

Sami učedníci se Jeţíše ptají: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“(Lk 13,10). 

Jeţíš na tuto otázku odpovídá: "Protože vám je dáno znáti tajemství království 

nebeského, jim však není dáno. 
12

Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; 

ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 
13

Proto k nim mluvím v 

podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.“ 

Jeţíš tedy na jednu stranu přibliţuje, ale na druhou jakoby tají. Proč je někomu 

dáno znát víc? „Jeţíšova odpověď: „Protože vám je dáno znáti tajemství 

království nebeského, jim však není dáno.“( Mt- 13,11) ukazuje, ţe se jeho 
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slova o tajemství nebeského království dají pochopit jedině na základě milosti 

Boţí. Tato skutečnost království existuje – ovšem zahaleně – jiţ v přítomnosti. 

Potřeba Boţího osvícení však nezbavuje viny ty, kdo Jeţíšovo hlásání 

nepřijímají.“
62

 Ţe jsme odpovědní za své jednání, naslouchání dokládají verše 

„obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči  zavřeli, takže 

neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí, a neobrátí se. (Mt 13,15) 

Zároveň však existuje určité vyvolení člověka: „…vám je dáno znáti tajemství 

království nebeského, jim však není dáno.“(Mt 13,11) 

 „Podobenství tedy fungují dvojím způsobem: Kdo má, tomu bude dáno a bude 

mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Těm, kdo na 

Jeţíšovo hlásání království odpověděli kladně, podobenství poskytují vhled 

stále hlubší; těm, kdo Jeţíše a jeho poselství odmítli, podobenství toto poselství 

ještě více zastřou.“
63

  

2.1 Sociální podobenství 

Pojem sociální podobenství není nikde jasně definován. V této práci je uveden 

v názvu pro výstiţnost obsahu této práce. Je zvolen z důvodu, ţe některá 

z podobenství se vyloţeně týkají sociální situace – např. Podobenství 

o boháčovi a Lazarovi, a ostatní jsou „alespoň“ k sociální situaci – narození 

dítěte s postiţením, vztaţena. 

2.2 Podobenství – faktory čtení textu 

Ke správnému výkladu podobenství je potřeba znát několik pravidel a být si 

vědomi určitých skutečností. 

Stinnou stránkou všech psaných textů je to, ţe nejsou dialogické a často 

k člověku hovoří z jiné doby. „Zejména čtení starých textů, potřebuje různá 

vysvětlení, abychom lépe pochopili jejich smysl.“
64

 Řeč Nového zákona uţívá 

na mnoha místech metafory. Nejde ale jen o metafory ve smyslu literárního 

zpestření, jak píše Pokorný, ale i metafory signalizující něco nového, co dosud 
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není běţnou zkušeností. Jako příklad uvádí Pokorný výraz „království Boţí“.  

Tento termín „vyjadřuje budoucnost ve smyslu cíle, naplnění, budoucnost, 

která není prodlouţením přítomnosti, ale otvírá se jako to, co lidskému ţivotu a 

dějinám dává smysl. Není dosud obecnou zkušeností, a proto Jeţíš musí 

světlovat její povahu.“
65

 Jedním ze způsobů je právě uţití podobenství.  

Jako další příklad lze vyuţít tituly jako Pán nebo Syn Boţí. „Neoznačují pána 

ve smyslu pozemského vladaře nebo majitele otroků ani syna ve smyslu 

biologického potomka. Jde o vyjádření hlubší závislosti…o závislost ve smyslu 

spontánní důvěry a synovství ve smyslu ztotoţnění s otcovou vůlí a jeho 

záměrem.“
66

  

Bylo by mylné, kdyby však z uvedených příkladů vznikl dojem, ţe celá řeč 

Nového zákona je jen metaforou. „Musíme respektovat, ţe Bible především 

odkazuje ke konkrétním a neopakovatelným událostem, ţe její jazyk má také 

referující funkci. Jazyk Bible tedy není přímým výrazem obecných pravd, ale 

ke skutečnostem univerzálního obsahu odkazuje nepřímo, skrze určité události 

dějin, o nichţ vypráví, a k nimţ se lze přiblíţit také historickým rozborem.“
67

 

Důleţitým prvkem je rovněţ zachování kontextu. Ke správnému a lepšímu 

porozumění textu je nutné znát jeho zařazení v Bibli. Vědět, co dané zvolené 

části předchází, kdy a kde se daný příběh odehrává apod. Vytrţení vět 

z kontextu vede často k chybné interpretaci a mnohdy i protichůdným 

významům. 

Pokorný ještě mluví o rozšíření světa čtenáře o svět interpretovaného textu. 

Čtenář podle něj musí poznat nejen to, jak text tehdy fungoval, ale musí se také 

naučit respektovat svět textu. „Tzn. uznat, ţe nemá nad textem převahu, kdyţ 

má jiný, „pozdější“ obraz světa a pracuje s dnešními kategoriemi.“
68
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3 Vybraná podobenství 

Jak jsem předeslala v úvodu, z Jeţíšových podobenství jsem si zvolila 

Podobenství o neplodném fíkovníku, Podobenství o boháči a Lazarovi 

a Podobenství o rozsévači. Podobenství jsem zvolila náhodně, jelikoţ jakékoliv 

podobenství nám má co říci. 

3.1 Podobenství o neplodném fíkovníku (Lk – 13,6-9) 

6
Potom jim pověděl toto podobenství: „ Jeden člověk měl na své vinici 

fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. 
7 

Řekl vinaři: „Hle, 

už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! 

Proč má kazit i tu zem? 
8
On mu odpověděl: „Pane, ponech ho ještě tento rok, 

až jej okopám a pohnojím. 
9
Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej 

porazit.“ 
69

 

3.1.1 Vymezení a kontext textu 

Podobenství se nachází ve třinácté kapitole Lukášova evangelia. Konkrétně jde 

o šestý a devátý verš. V synoptických evangeliích není totoţné podobenství, 

ale v obou lze nalézt podobenství o prokletí fíkovníku Jeţíšem. 

Podobenství o neplodném fíkovníku předchází řeč o Boţích trestech, kde Jeţíš 

mluví o hříšnících a nabádá k pokání a obrácení. Tato řeč je reakcí na zprávu 

o Galilejcích, jejichţ krev smísil Pilát s krví jejich obětí. (Lk 13,1). Po 

podobenství o neplodném fíkovníku následuje příběh o uzdravení ţeny 

v sobotu. Proti tomuto uzdravení vystupuje představený synagogy poukazem 

na přikázání o sobotě (Ex 20,9n; Dt 5,12-14). 

V širším kontextu je toto podobenství řazeno do páté části Lukášova evangelia 

Na cestě do Jeruzaléma (9,51-19,27).
70

 „Jeţíš je s učedníky na cestě do 

Jeruzaléma, předpovídá si smrt, začíná velké očekávání toho, co Jeţíš 

v Jeruzalémě udělá a vše se mísí se stísňujícím dojmem, ţe to nemusí 
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dopadnout dobře.“
71

 Tuto atmosféru Lukáš navozuje řadou výroků a naráţek. 

Ve 12. kapitole říká: 
49

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby už 

vzňal! 
50

Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná. 

51
Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!

 

(Lk 12,49-51). Na konci 13. kapitoly se dozvídáme o farizeích, kteří přinášejí 

Jeţíši zprávu, aby utekl. 
31 

V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu: 

„Rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít.“(Lk 13,31)   

Na začátku třinácté kapitoly, před podobenstvím O neplodném fíkovníku 

zaznívá zpráva o zavraţdění Galilejců Pilátem. Jiří Mánek v komentáři 

k tomuto podobenství uvádí, ţe nevíme úplně přesně, co se to vlastně stalo. 

Pravděpodobně to však znamená, ţe nějací Galilejci šli do Jeruzaléma, do 

chrámu, údajně jako poutníci, ale Pilát měl své indicie, podle nichţ by to 

nemuseli být jen poutníci, a raději preventivně jednal. „Takovýto postup 

okupační správy je historicky dobře moţný, zvláště kdy Josef Flavius uvádí, ţe 

Pilát nechal zmasakrovat i samařské poutníky na jejich cestě ke kultické 

svatyni na hoře Garizim r. 35 po Kr.“
72

  Kaţdopádně to byla politická situace. 

Od Jeţíše se po této zprávě čeká nějaké reakce. Nemůţe přeci ignorovat krvavé 

bezpráví, které páchá příliš aktivní římský úředník.  

Tím se tedy dostáváme k výkladu textu. 

3.1.2 Výklad textu 

Müller uvádí, ţe v tomto výše zmíněném politicky motivovaném činu spočívá 

ještě teologický problém. Na jedné straně smrt zboţných musela být v rámci 

ţidovského myšlení chápána jako Boţí trest, na druhé straně však tito lidé 

projevem své zboţnosti přece nemohli být podnětem k trestajícímu Boţímu 

soudu. Jeţíš proto nechává otázku trestu a odplaty otevřenou, hrozí však 

Ţidům, ţe zahynou stejně, kdyţ se neobrátí. 
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 „Místo moralizujících rozborů, kdo si co čím zaslouţil a kdo to měl nebo 

neměl dopustit, řekne docela provokativně: to si zaslouţíme všichni. Všichni se 

na něčem podílíme, a pokud se něco nestane, všichni tak nějak dopadneme.“
73

 

V tomto kontextu je podle Mrázka Podobenství o fíkovníku právě takovým 

varováním. Kdyţ neplodí fíkovník, tak je to příznakem blíţící se krize všeho.  

K pochopení je třeba také vysvětlení pojmů. „Die Drohung des Glechnisses 

wird deutlicher, wenn man beachtet, dass der Fruchtbaum bei den Propheten 

ein Bild für Israel, die „Pflanzung“ Gottes ist.“
74

 Izrael není přirovnáván nejen 

obecně k plodnému stromu, ale také k vinici. „Vinice je uţ ve Starém zákoně 

obrazem Izraele.“
75

 Roste- li tedy fíkovník na vinici, jde o něco, nebo někoho 

v Izraeli. 

Obraz plodného fíkovníku podle Starého zákona je chápán jako čas pohody, 

míru a klidného ţití. Lidé pod fíkovníky odpočívali a uţívali si dobrých časů. 

Logicky tedy, kdyţ člověk nemá pod čím sedět a fíkovník neplodí, je to 

obrazem příchodu nepohody a utrpení. „Fíkovník, který nerodí, můţe tedy být 

vnímán (viděno očima těch, kteří znali Starý zákon a ţili v jeho tradici) jako 

něco pováţlivého, jako zlověstné znamení blíţící se krize a zlých časů.“
76

 

 „Podobenství o neúrodném fíku, které nacházíme u Lukáše, je v jeho 

evangeliu zařazeno do souboru, jehoţ společným znakem je myšlenka 

pokání.“
77

 Jak uţ jsme částečně uvedli při vymezení textu, po události 

zavraţděných Galilejců a dále při pádu věţe v Siloe (Lk 13,4), při němţ bylo 

zabito několik lidí, zaznívá dvakrát Jeţíšovo slovo: Nebudete-li se kát, všichni 

rovněţ zahynete. „Neochota činit pokání je viděna jako příčina pádu 

Jeruzaléma. V pohledu Lukášově je pád svatého města důsledkem neochoty 

lidu činit pokání. V podobenství o neúrodném fíkovníku přichází tato myšlenka 
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v jiné podobě znovu k slovu. V Jeţíšovi, v jeho činnosti, se ještě naposledy 

manifestuje Boţí trpělivost.“
78

 

Zahradní dělník, o němţ podobenství hovoří, v podstatě Jeţíš, se tady ještě 

snaţí o nějaké jiné řešení. Přičemţ není jasné, zda toto řešení dostane vůbec 

šanci. V tomto ohledu je tedy toto podobenství dost naléhavé a ponechává 

otevřený konec. 

Trpělivost a další šance, kterou vinař - Jeţíš fíkovníku - člověku dává lze 

interpretovat také jako důraz na „zvláštní pastorační péči o „neplodné“ 

v obcích a varuje před ukvapeným vylučováním těch, kteří nesplňují naděje do 

nich vloţené.“
79

  

3.1.3 Shrnutí 

Podobenství o fíkovníku se dotýká tématu obrácení. „Konečný Boţí soud 

poskytuje právě neplodným stromům, hříšným lidem na vinici Boţí, lhůtu 

milosti – tito lidé potřebují zvláště intenzivní péči.“
80

 Vyniká zde Boţí láska k 

člověku a jeho šance, jeţ mu dává ke změně ţivota. V podobenství je zmíněna 

lhůta jednoho roku, ve skutečnosti člověk přesný čas nikdy neví. To tedy na něj 

klade nárok být neustále připraven a s obrácením neotálet. Neboť neví dne ani 

hodiny. „I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

nenadějete.“(Lk 12,40)  

3.2 Podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31) 

19
Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den 

skvěle hodoval. 
20

U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný 

vředů, 
21

a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce 

přibíhali psi a olizovali jeho vředy. 
22

I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k 

Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. 
23

A když v pekle pozdvihl v 

mukách oči, uviděl v dáli Abrahama, a u něho Lazara.
24

Tu zvolal: 'Otče 
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Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve 

vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.' 
25

Abraham řekl: 'Synu, 

vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi 

naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. 
26

A nad to vše jest mezi 

námi a vámi velká propast, takže nikdo -  i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud 

k vám ani překročit od vás k nám.' 
27

Řekl: 'Prosím tě tedy, otče, pošli jej do 

mého rodného domu, 
28

neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni 

nepřišli do tohoto místa muk.' 
29

Ale Abraham mu odpověděl: 'Mají Mojžíše 

a Proroky, ať je poslouchají!' 
30

On řekl: 'Ne tak otče Abrahame, ale přijde-li 

k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání. 
31

Řekl mu: Neposlouchají-li 

Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'"
81

 

3.2.1 Vymezení a kontext textu 

Toto podobenství se nalézá na konci 16. kapitoly. Začíná devatenáctým a končí 

třicátým prvním veršem. Předchází mu Podobenství o nepoctivém správci, 

které vypráví svým učedníkům a následuje řeč O majetku, Výroky o Zákonu a 

O rozluce. Řeč o správci a majetku ale zároveň poslouchají farizeové, „kteří 

měli rádi peníze a posmívali se mu.“ (Lk 16,14) „V představách farizeů bylo 

bohatství odměnou za spravedlnost, za úzkostlivé zachovávání Mojţíšova 

zákona a chudoba údělem těch, kteří takovými nejsou.“
82

Následující 

podobenství o Lazarovi je tedy odpovědí na tyto výroky. 

Toto podobenství je řazeno stejně jako podobenství o neplodném fíkovníku do 

třetí části Lukášova evangelia – Cesta do Jeruzaléma. Ostatní synoptická 

evangelia toto podobenství neobsahují. 

Podobenství lze rozdělit na dvě části a tedy dva vrcholy. „První část (v. 19-25) 

vypráví o zvratu mezi situací zde a na onom světě. Verš 26 je přechodem ke 
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druhé části (v. 27-31), kde se pozornost od Lazara přesouvá na pět bratří 

bohatého, kteří představují pokračování v situaci na zemi.“
83

 

3.2.2 Výklad textu 

Úvodní část příběhu seznamuje se dvěma hlavními postavami. Chudákem, 

který má jméno Lazar a nějakým boháčem. „Boháči mají i v Bibli zpravidla 

jméno, zatím co chudí bývají beze jména.“
84

 Tady je tomu ale naopak. Volba 

jména Lazar není náhodná, má svůj důvod. „Význam jména Lazar znamená 

„Bůh pomáhá“, chudák tedy ţije zcela nadějí v Hospodina.“
85

 „So ist bereits 

angedeutet, dass er von den Menschen verlassen und Gottes Erbarmen 

anheimgegeben ist.“
86

 „Er handelt nicht, sondern Gott handelt an  ihm und für 

ihn.“
87

 

Lukáš mimo jména líčí i situaci obou. Lazar sedí před domem, bez střechy nad 

hlavou, neţebrá ani nenaříká, jenom čeká. Je bezmocný, ţe ani nedokáţe 

odhánět psi. Mánek připomíná
88

, ţe psi byli viděni jako nečistá zvířata a 

olizování nelze chápat ve smyslu mírnění Lazarovy bolesti, kdyţ lidé 

nepomohli. Dalším rysem Lazara je, ţe se touţí nasytit. „V řečtině epithymón 

chortasthénai, coţ jsou naprosto stejná slova jako v případě marnotratného 

syna (Lk 15,16) tím, co spadlo se stolu, zatímco bohatý pokračuje v hodování. 

Při něm si hodovníci utírali ruce do kousků chleba, které házeli pod stůl 

psům.“
89

 Ani k těm však nemá Lazar přístup. 

V Jeţíšově době byla chudoba trestem za hříchy. Mohlo by se tedy zdát, ţe 

Bůh měl v boháči zalíbení a Lazara trestal. Tento přístup ale Jeţíš odmítá a na 

podobenství ukazuje pravý opak. 
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Boháč má naproti Lazarovi všeho hojnost a dostatek. Snad i věděl, ţe u jeho 

vrat někdo lehá, ale nezajímal se o to. Následně se dozvídáme o smrti obou 

představitelů tohoto příběhu. V případě Lazara se dočítáme o jeho přenesení 

k Abrahámovi („Ţidé věřili, ţe duše spravedlivých jsou odvedeny za 

doprovodu andělů na druhý svět. Místem zesnulých spravedlivých je ráj, 

nazývaný lůnem Abrahámovým.“
90

) a v případě boháče o jeho pohřbu. 

Ţidovské náboţenství nedovolovalo, aby mrtvý zůstal nepohřben, Lazar tedy 

nejspíš měl také pohřeb. Zmíněním pohřbu pouze u boháče ale vypravěč chce 

dát najevo, ţe byl nejspíš velký, honosný, se všemi poctami. Kdo ví, kolik lidí 

si všimlo smrti Lazara a kolik jej naposledy vyprovodilo. 

V okamţiku smrti se ale vše obrací.  Lazar, jak jiţ bylo řečeno je vzat 

k Abrahámovi a boháč do pekla, kde se mu vede zcela opačně, neţ za 

pozemského ţivota. „Ţil pro sebe, neţil pro Boha a pro druhé. Proto je 

potrestán vzdáleností od Boha a jeho lásky.“
91

 Jeho chování se však nemění. 

Chce, aby Abrahám poslal Lazara s varováním k jeho bratrům a aby mu donesl 

vodu. „Tato ţádost jednak odhaluje boháčovu zarputilou povýšenost: chce, aby 

mu Lazar svlaţil rty, jako by byl jeho sluţebníkem, a aby byl vyslán jako posel 

k jeho bratrům, jednak ale čtenáři napovídá, ţe tento zvrat má ve skutečnosti 

mravní důvod. Muţ byl bohatý a marnotratný, ale navíc měl tvrdé srdce.“
92

  

Abrahám boháčovi prosby zamítá a poukazuje na to, ţe on se měl dobře jiţ za 

svého ţivota, kdeţto Lazarovi se dostalo v pozemském ţivotě jen zlého. 

Neposláním Lazara s varováním a spolehnutí a vystačení si s proroky Lukáš 

naráţí na ţidovskou nevíru v Jeţíšovy zázraky a později i vzkříšení. Abrahám 

totiţ říká: Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby 

někdo vstal z mrtvých.(Lk 16,31). „Abrahámova slova naznačují, ţe situace 

tohoto muţe i jeho bratrů je beznadějná. Jsou ve svém odmítání Zákona a 

Proroků právě tak uzavření, protoţe ţijí stejně bezstarostně jako on.“ 
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Bylo by nesprávné ale z podobenství nabýt dojmu, ţe je dobré anebo dokonce 

nutné mít na světě bídný úděl, aby člověk dosáhl věčného ţivota. „Podobenství 

vychází ze skutečnosti, ţe ve světě jsou lidé mající přebytek a lidé mající 

nedostatek. Náš poměr k Bohu se ukazuje na našem poměru k bliţnímu, zvláště 

slabému, ubohému.“
93

 Podobenství chce podtrhnout význam přítomnosti. 

V ţivotě záleţí na tom, co člověk dělá a podobenstvím o boháči a Lazarovi 

Jeţíš lidem připomíná odpovědnost za jejich ţivot a jejich jednání. 

Johnson toto podobenství také označuje jako podobenství o odmítnutí. Jak 

jsme uvedli na začátku, Jeţíš toto podobenství vypraví farizeům, jeţ mají rádi 

peníze a odmítají jeho ponaučení. „Jako boháč pohrdl poţadavky Zákona a 

Proroků a nedával almuţnu, tak oni si dělali posměch z Jeţíšova učení o 

almuţně. Ačkoliv o sobě tvrdí, ţe zachovávají poţadavky zákona, vyděděnce 

z lidu odmítají, stejně jako boháč odmítl Lazara.“
94

 

3.2.3 Shrnutí 

Jeţíš chce lidi jako boháč a jeho bratři varovat před hrozícím osudem. „Chudý 

Lazar je jenom postavou, která těmto šesti nastavuje zrcadlo. Moţná by se 

podobenství mělo spíše jmenovat Podobenství o šesti bratrech. Ţijící bratři 

jsou podobni generaci před potopou (Mt 24,37-39); ţijí lehkováţně a 

domnívají se, ţe smrtí je vše vyřešeno (v. 28), ţe po smrti nic není. Jeţíš 

ukazuje, ţe to není pravda a ţe je potřeba vzít ţivot váţně.“
95

 

Podobenství o boháči a Lazarovi varuje před nebezpečím bohatství. Nikdy by 

člověka nemělo zaslepit a omámit tak, aby přes ně zapomínal na blízké a 

potřebné. Věčný ţivot člověka závisí na tom pozemském. A ţádná 

z pozemských radostí by jej neměla odvádět od Boţího slova, Boţí lásky 

k němu a lásky k bliţním. Stejně tak úzkostlivé a doslovné dodrţování 

předpisů, jeţ místo toho aby jej vedlo k Bohu a bliţním, jej od něj odvádí.  
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3.3 Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-23) 

1
Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. 

2 
Shromáždil se k 

němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup 

stál na břehu. 
3
I mluvil k nim mnoho v podobenstvích:  

"Vyšel rozsévač rozsívat. 
4
Když rozsíval, padla některá zrna podél 

cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. 
5
Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla 

dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. 
6
Ale když vyšlo 

slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. 
7
Jiná zas padla mezi trní; 

trní vzrostlo a udusilo je. 
8
A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, 

některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. 
9
Kdo má uši, slyš!" 

10
Učedníci k němu přistoupili a řekli: "Proč k nim mluvíš v 

podobenstvích?" 
11

On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství 

království nebeského, jim však není dáno. 
12

Kdo má, tomu bude dáno a bude 

mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 
13

Proto k nim 

mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. 
14

A 

plní se na nich proroctví Izaiášovo: 'Budete stále poslouchat, a nepochopíte, 

ustavičně budete hledět, a neuvidíte. 
15

Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, 

ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem 

nepochopí, a neobrátí se - a já je neuzdravím.' 
16

Blažené vaše oči, že vidí, i 

vaše uši, že slyší. 
17

Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili 

vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. 
18

Vy 

tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. 

19
Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a 

vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. 
20

U 

koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s 

radostí přijímá; 
21

ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo 

pronásledování pro to slovo, hned odpadá. 
22

U koho bylo zaseto do trní, to je 

ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane 

bez úrody. 
23

U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i 
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chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí 

třicetinásobnou."
96

 

3.3.1 Vymezení a kontext textu 

V širším kontextu se řadí toto podobenství do čtvrté části Matoušova evangelia 

– Konflikt tohoto světa s královstvím nebeským (Lk 12,1-16,12) a je součástí 

oddílu označeného jako Třetí Jeţíšova řeč ( Lk 13,1-52)
97

. 

Podobenstvím o rozsévači začíná 13. kapitola Matoušova evangelia. První 

verše hovoří o tom, jak Jeţíš toto podobenství vypráví zástupu, který se kolem 

něj tlačí tak, ţe je nucen vstoupit na loď, aby jej všichni viděli a slyšeli. 

Z tohoto důvodu je někdy pro Jeţíšův výstup pouţíván název „Jezerní řeč“. 

Poté následuje část nazvaná Důvod v řeči v podobenstvích, ve které se učedníci 

ptají Jeţíše, proč k lidem mluví v podobenstvích. Vše zakončuje Jeţíšův 

výklad tohoto podobenství. 

Text lze tedy rozdělit na čtyři části - úvod (v. 1-3a), podobenství o rozsévači 

(v.3b-9), smysl řeči v podobenstvích (v. 10-17), vysvětlení podobenství (v. 18-

23). I samotné podobenství má svou strukturu. Seznamuje se čtyřmi druhy 

půdy a se čtyřmi různými osudy semene, třemi špatnými a jedním dobrým. 

„The traditional German title, Gleichnis vom viererlei Acker, „Parable of the 

Four Types of Ground,“ better reflects the focus of the parable.“
98

 

3.3.2 Výklad textu 

„Podobenství o rozsévači je první z řady podobenství o Boţím království.“
99

 

Výklad podobenství ve čtvrté části nabízí sám Jeţíš. Svou řečí přibliţuje 

posluchačům postoje ke království Boţímu a přijetí jeho slova. Na podobenství 
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ukazuje v podstatě čtyři typy posluchačů, z nichţ pouze jeden skutečně chápe 

smysl Boţího království. „Nevíme, co Jeţíše vedlo k tomu, ţe pronesl 

podobenství o rozdílné půdě. Můţeme se však ne neoprávněně dohadovat, ţe 

to bylo na obranu evangelia, na výtky, ţe jeho jsou přijímána jen malou částí 

lidu.“
100

  Jeţíš jmenovitě neříká kdo je rozsévač, ale pravděpodobně je jím on 

sám. 

K cestě se zrny, které sezobali ptáci, jsou připodobněni lidé, kteří slova sice 

slyší, ale nechápou a k nimţ přichází satan a odnímá od nich „co bylo zaseto do 

jejich srdce“(Lk 13,19). Když někdo slyší a nechápe, znamená nepřijímací 

postoj.  

Skalnatá půda je znamením nezakořeněnosti. Člověk slyšené slovo s radostí 

přijímá, ale není ve svém postoji stálý. Mělkost a povrchnost slov se projeví ve 

chvílích těţkých ţivotních zkoušek, kdy se člověk od evangelia nakonec 

odvrátí.  

Třetí typ lidí sice také slovo přijímá, ale opět je nedokáţe udrţet. Touţí 

zároveň i po majetku, který slovo udusí. Nelze slouţit zároveň dvěma pánům. 

(Mt 6,24).  Lpění na majetku je velkou překáţkou opravdového následování a 

v Jeţíšově kázání se toto téma objevuje i na dalších místech (Lk 6,19-23; Lk 

19,23-24). 

Poslední verš výkladu objasňuje úděl semene na dobré půdě. Označuje 

člověka, který slyší i chápe a jeţ uvěřil v Boţí království. Takový člověk svým 

ţivotem následuje Jeţíše. 

V podstatě tedy existují jen dvě moţnosti. „Ten, kdo zvěst o království přijme 

a toto přijetí je tak hluboké, ţe vytrvá i přes pronásledování a nespojí se se 

zlem tohoto světa, jeho ţivot je nesmírným poţehnáním (aţ stonásobný uţitek 

je toho krásnou metaforou) a ten, kdo ji přijme jen povrchně a nechá se proto 

odradit starostí o denní ţivot a touze po bohatství, zapadne do našeho 

konzumního světa a z Jeţíšova poselství bude chápat stále méně.“
101
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Ačkoliv uspěje ze semen jen jedna čtvrtina, lze v něm dle Merella
102

 spatřit 

radostnou důvěru v to, ţe hlásání přes všechny překáţky bude účinné. 

Podobenství je uzavřeno zvoláním: „Kdo má uši, slyš.“ Merrel je vysvětluje 

následovně: „U Semitů, kde ústní podání bylo hlavním prostředkem výuky, to 

nebyl řečnický obrat, nýbrţ důrazná výzva, vrýt si v mysl a uvést je ve 

skutek.“
103

 

Mánek zmiňuje existenci i dalších výkladů
104

. Kromě toho, ţe má podobenství 

přivést posluchače a čtenáře k otázce, jaký druh půdy o sám představuje, 

interpretovali jej někteří jako činnost kazatelů, čtyři směry v prvotním 

křesťanství nebo „ţe půdou, která je tvrdá jako cesta, mínil Jeţíš Galilejce, 

zatímco skalnatou půdou mínil apokalyptické vizionáře.“
105

 

Následuje smysl řeči v podobenstvích (v. 10-17). Jeţíš se nesetkává u lidu 

s porozuměním, zaţívá spory s farizeji (Lk 12 kap.) „Představy lidu jsou stále 

příliš hmotné, a kdyţ k těmto blouznícím zástupům mluví Jeţíš, musí mluvit 

tak, aby je přitáhl a zároveň vyvedl z klamu. Boţí království jiţ nastávalo, ale 

nikoliv království podle jejich blouznivých představ.“
106

 Důvodem je tedy 

jednak snaha přiblíţit něco abstraktního a těţko pro člověka uchopitelného 

(Boţí království) a jednak Jeţíšovo tvrzení: „Protože vám je dáno znáti 

tajemství království nebeského, jim však není dáno.“ (Lk 13,11). „Jeţíšova 

odpověď ukazuje, ţe se jeho slova o tajemství nebeského království dají 

pochopit jedině na základě milosti Boţí.“
107

 Pochopení je moţné na základě 

milosti snad i na základě vstřícného přístupu, nepochopení odpůrců Jeţíšova 

učení je dáno jejich odmítáním. Jak říká Heryán
108

, proč Bůh svou milost 

nedává všem, tedy i těm, kdo Jeţíšovo poselství odmítají, zůstává nevyřešeným 
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tajemstvím. Zároveň je třeba si uvědomit, ţe Matouš zde neřeší teologický 

problém predestinace, ale palčivý problém nevěry svých ţidovských bratrů 

v Jeţíše jako Mesiáše. 

„Řeč podobenství je řečí symbolickou. Symbol můţe být světlem anebo tmou. 

Světlem pro toho, kdo za symbolem poznává skutečnost, tmou pro toho, kdo 

zůstane lpět na liteře.“
109

 

3.3.3 Shrnutí 

Podobenství o rozsévači vypráví o lidském přijetí Boţího království. Ačkoliv se u 

některých nesetkává s odezvou (v. 4-7), malá část jej vţdy přijme a přinese 

úrodu,(v. 23) dle svých moţností (v. 23).  

Uţitím podobenství Jeţíš chce, aby jeho hlásání bylo pro člověka přijatelné. 

„Proto ukazuje na zcela konkrétním případě rostoucího semene, ţe Boţí 

království je něco naprosto přirozeného tam, kde je skutečně uskutečňována 

Boţí vůle.“
110

 Pochopení je dáno na základě milosti (v. 11). Člověk tím ale 

není zbaven odpovědnosti za svůj přístup k Boţímu slovu, který, ačkoliv 

vysvětlen na čtyřech typech půdy, je v podstatě dvojí. Boţí království buď 

člověk přijme, nebo nikoliv. 

4 Aplikace podobenství na situaci rodičů dítěte 

s postižením 

Jeţíšova sdělení v podobenstvích jsou stále aktuální. V této poslední, ale 

stěţejní kapitole přeneseme základní myšlenky zvolených podobenství na 

situaci rodičů. Jejich četba nemusí být pro ně pouze odpočinkem, ale také 

inspirací a klíčem k jejich sloţité situaci. 
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4.1 Aplikace podobenství o neplodném fíkovníku 

Při výkladu tohoto podobenství jsme došli k závěru, ţe hlavním tématem je zde 

výzva k obrácení. Vyniká zde také Boţí láska k člověku a jeho šance, jeţ mu 

dává ke změně ţivota. V podobenství čteme o lhůtě jednoho roku, ve 

skutečnosti asi takto přesně stanovit čas nelze. Člověk by tedy neměl se 

změnou svého ţivota otálet. 

Jaký význam toto podobenství můţe mít pro rodiče dítěte s postiţením? 

Obrácení se nemusí týkat „pouze“ vztahu člověka k Bohu, ale také člověka 

k člověku. Myšlenka obrácení můţe rodiče např. inspirovat ke změně postoje 

k dítěti. V kapitole 1.2 Rodiče dítěte s postiţením jsme zmínili problematiku 

přijetí dítěte. Pro rodiče můţe být v této situaci obtíţné vytvořit si láskyplný 

vztah k dítěti a zaujmout vhodný výchovný styl – dítě nepodceňovat, ani 

nepřeceňovat, ale realisticky s přiměřenou dávkou optimismu mu pomáhat 

v rozvoji. Podobenství je můţe podnítit k zamyšlení nad jejich vlastním 

jednáním a případným obrácením. A stejně jako Bůh dává člověku šanci, měl 

by on dávat šance bliţním (srov. Mt- 5,48). V tomto konání samozřejmě 

člověku můţe pomoci i Bůh, pokud k němu bude člověk nakloněn. Oba dva 

druhy obrácení tedy spolu souvisí.  

4.2 Aplikace podobenství o boháči a Lazarovi 

V tomto podobenství Jeţíš chce lidi jako boháč a jeho bratři varovat před 

hrozícím osudem. Nelze brát ţivot lehkováţně a domnívat se, ţe smrtí je vše 

vyřešeno. Jeţíš ukazuje, ţe to není pravda a ţe je potřeba vzít ţivot váţně. 

Věčný ţivot člověka závisí na tom pozemském. A ţádná z pozemských radostí 

by jej neměla odvádět od Boţího slova, Boţí lásky k němu a lásky k bliţním. 

Stejně tak úzkostlivé a doslovné dodrţování předpisů, jeţ místo toho aby 

člověka vedlo k Bohu a bliţním, jej od něj odvádí. 

Rodičům můţe toto podobenství připomenout odpovědnost za svůj ţivot. 

Zároveň jim také ukazuje jiný pohled na věc. V ţivotě nejsou nejdůleţitější 

peníze a majetek, jak z tohoto podobenství vyplývá. Bůh si daleko více cení 

pomoci člověka bliţním a trpícím. A osobou, která se nabízí a u které mohou 

rodiče v projevu lásky začít, je právě jejich postiţené dítě. Narození dítěte 
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s postiţením můţe být pro rodiče výzvou ke změně smýšlení. (Nelze však 

situaci chápat jako trest- viz. 1.3.2 Duchovní pomoc odst. Písmo svaté jako 

inspirace) 

4.3 Aplikace podobenství o rozsévači 

Podobenství o rozsévači hovoří o přístupu lidí k Boţímu království. Jen část 

z nich skutečně Boţí království přijímá. Důvody k nepřijetí mají lidé různé. 

Jedni dávají přednost majetku (Lk 13,22) jiné odradí ţivotní utrpení nebo 

pronásledování (Lk 13,21). Jeţíš toto poselství lidem přibliţuje na konkrétním 

příkladu rostoucích semen. 

Jako jiné posluchače i rodiče s dítětem s postiţením má přivést podobenství 

k otázce, jaké podobenství představují oni sami. Boţí království je „jako když 

obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, 

prodá všecko co má, a koupí ji.“ (Lk13,45-46)
111

 Je to něco, o co se vyplatí 

usilovat.  

Měřítka Boţí jsou odlišná od lidských. Ačkoliv děti s postiţením z pohledu 

světa nemusí přinést ţádný uţitek, jako zrna v dobré půdě mohou přinést úrodu 

až třicetinásobnou (Mt 13,23). Pro vstup do Boţího království, které je cílem 

křesťanského ţivota, je prvořadé naše jednání (Mt 16,27), nikoliv hmotné 

statky a pozemské úspěchy. „Nemoţné u lidí je u Boha moţné.“ (Lk 18,27)
112

 

Kdo usiluje o Boţí království, získává nárok na věčný ţivot. A jeho činy 

nemusí být lidem viditelné, jelikoţ Otec vidí, co je skryto a vše člověku odplatí. 

(Mt 6, 18) 

Z tohoto podobenství nevyplývá pouze inspirace ke správnému poslechu 

Boţího slova a přijetí Nebeského království, lze jej pouţít i v přístupu a postoji 

k informacím obecně. Člověk by měl být otevřený novým věcem a dobře 

míněné rady, upozornění a znalosti vyuţít, jak nejlépe umí. 
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Závěr 

V této práci jsem představila situaci rodičů dítěte s postiţením, především 

situaci týkající se jeho narození. Dále jsem uvedla moţnosti psychické a 

duchovní pomoci, přičemţ jsem se zaměřila na inspiraci Písmem svatým, 

konkrétně vybranými podobenstvími.  

Cílem mé práce bylo ukázat, jaký význam a pomoc mohou skýtat Jeţíšova 

podobenství pro rodiče dětí s postiţením. Jmenovitě jsme si zvolila z Lukášova 

evangelia Podobenství o neplodném fíkovníku a Podobenství o boháči a 

Lazarovi. Z Matoušova evangelia pak Podobenství o rozsévači. 

U vybraných podobenství jsem provedla exegezi a pak jejich sdělení aplikovala 

na konkrétní vybranou situaci – narození dítěte s postiţením. 

Význam a pomoc podobenství spočívá především v inspiraci a nalezení 

podnětů k zamyšlení a tím moţné změně hodnot a jednání. Člověk by měl 

usilovat o Boţí království (Podobenství o rozsévači), kterého dosáhne 

například láskou a péčí o bliţní (např. dítě s postiţením), nikoliv pozemskými 

radovánkami a hromaděním majetku (Podobenství o boháči a Lazarovi). 

Přitom mu Bůh dává šanci k obrácení (Podobenství o neplodném fíkovníku), 

které se nemusí projevit pouze ve vztahu člověka k Bohu, ale i ve vztahu 

člověka k bliţním (např. změna postoje rodičů k dítěti s postiţením). Kdyţ se 

jakýkoliv člověk (i rodič s postiţením) obrátí Bohu, nebude nikdy sám a Bůh 

se o něj postará. (Mt 6,32-34) 
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