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Anotace

Tato bakalářská práce „Ztracené a nalezené jako obraz Boží lásky: Lk 15“ obsahuje 

výklad 15. kapitoly Lukášova evangelia, tj. podobenství o ztracené ovci, ztracené minci 

a o marnotratném synu. Snaží se na základě těchto tří podobenství nahlédnout podstatu 

Boží lásky. První část uvádí obecné informace o Lukášově evangeliu, druhá vysvětluje, 

co je to podobenství, třetí část uvádí rámec všech tří podobenství a další části se jimi 

zabývají jednotlivě. Největší prostor je věnován podobenství o marnotratném synu, 

které je rozděleno do tří částí podle postav. Následuje shrnutí všech tří podobenství, 

aktualizace do dnešní doby a závěr.
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Abstract

This B.A. thesis 'Lost and Found as a symbol of God´s Love: Lk 15' is focused on 

the interpretation of the 15th chapter of the Gospel of Luke, i.e. of the parables of the 

Lost Sheep, of the Lost Coin and of the Prodigal Son. Its aim is to reflect on the essence

of God’s love as expressed in these three parables. The first part describes the general 

information concerning Luke’s Gospel, the second explains a genre of parable on a 

general level, the third describes the common framework of the three parables and the 

remaining sections are focused on the particular parables in detail. The largest space is 

devoted to the Parable of the Prodigal Son, which is split into three main sections 

according to main characters. The following parts contain the summary of the three 

parables, actualization for modern times and a résumé.
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1. Úvod
Podobenství o marnotratném synu je jedním z nejkrásnějších podobenství 

v evangeliích. Bůh mi často skrze četbu Písma právě tímto podobenstvím odpovídal 

na mé modlitby a otázky, co mám dělat. Proto jsem si jej s radostí zvolila jako téma mé 

bakalářské práce a těšila se, že budu mít možnost ho hlouběji prozkoumat. 

S podobenstvími o ztracené ovci a minci tvoří jeden celek, takže se ve své práci 

zabývám i jimi. Cílem je nahlédnout na základě těchto tří podobenství obraz Boží lásky.

Uvědomuji si, že je to cíl vysoký, protože Bůh zůstává pro člověka tajemstvím a naše 

lidská slova jsou nedostatečná, když se ho pokouší zachytit. Ale Bůh se nám chce dávat 

poznat (nakolik to naše možnosti dovolují) a Písmo svaté je pramenem Božího 

sebezjevení, ze kterého můžeme čerpat. 

Otázky, na které se budu snažit najít odpověď, jsou tedy následující. Jaký je obraz 

Boha v podobenstvích o ztraceném a nalezeném, co je podstatou jeho lásky a jaký má 

vztah k lidem - hříšníkům i spravedlivým. 

Jako hlavní pramen používám Český ekumenický překlad Písma svatého.1 

Základním textem je Lukášovo evangelium, ale pro srovnání využívám i Matoušovo 

evangelium a odkazuji i na jiná místa v Bibli, která s daným textem souvisí. K označení 

jednotlivých biblických knih užívám zkratky, jak je uvádí liturgický překlad.2

 Ve své práci se nejprve věnuji Lukášově evangeliu, okolnostem jeho vzniku, 

autorovi, adresátům a jeho teologickému charakteru. V této části čerpám především 

z úvodů do Nového zákona a při práci používám biblické slovníky. Další část se zabývá 

teoretickým pojednáním o podobenstvích. Zde popisuji definici, strukturu, rozdělení, 

funkci a výklad podobenství. 

Ve čtvrté kapitole rozebírám rámec podobenství o ztraceném a nalezeném, kontext 

celé 15. kapitoly a společné rysy všech tří podobenství. Pátá kapitola pojednává 

o podobenství o ztracené ovci. Nejprve uvádím kontext podobenství, potom následuje 

výklad po jednotlivých verších a nakonec srovnání s variantou podobenství 

v Matoušově evangeliu. Pro výklad po verších používám zde i v pozdějších kapitolách 

1 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Nový zákon. Ekumenický překlad, Praha: Česká biblická 
společnost, 1991.
2 Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové 
Vulgátě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.

7



komentáře, články z periodik3 a monografie. Šestá kapitola obsahuje výklad 

podobenství o ztracené minci. Následující kapitola krátce shrnuje obě předchozí 

podobenství. 

Osmá kapitola tvoří hlavní část práce a věnuje se podobenství o marnotratném synu. 

Je rozdělena do čtyř podkapitol. První je úvod, následuje výklad po verších části 

pojednávající o mladším synu, dále části o starším synu a v poslední části se zabývám 

otcem jako obrazem milosrdného Boha. Následuje shrnutí všech tří podobenství 

o ztraceném a nalezeném. V další kapitole se pokouším o aktualizaci pro dnešní dobu a 

poslední částí je osobní slovo závěrem, které obsahuje krátký závěr a na konci osobní 

slovo. 

2. Evangelium podle Lukáše
2.1. Okolnosti vzniku, autor, adresáti

Evangelium podle Lukáše je „novým“ vypravováním (a současně výkladem) již 

známých událostí života a smrti Ježíše z Nazareta, v němž mocně působil Bůh a o němž 

se věří, že je Mesiáš a Boží Syn. V předmluvě autor uvádí, že chce nově, hodnověrně a 

v pravém sledu uspořádat látku, kterou důkladně prošel. Spis je věnovaný Theofilovi, 

který mohl být skutečnou osobou, ale zastupuje i ostatní adresáty. Těmi jsou především 

křesťané z pohanství, kterým mělo evangelium pomoci hlouběji poznat spolehlivost 

křesťanské nauky.4 Vyznačuje se universalismem, není zaměřeno úzce židovsky.5

Autor tohoto evangelia je pravděpodobně i autorem Skutků apoštolských, se kterými 

tvoří jeden celek -- jednu historii Ježíše Krista. Rozlišuje ale mezi působením 

pozemského a oslaveného Ježíše, který působí skrze Ducha v kázání svých poslů.6 

Dohromady tvoří čtvrtinu novozákonního kánonu, mají podobný styl a jazyk a mnoho 

společných teologických důrazů.7

Autorství je z tradice8 připisováno Lukášovi, společníku Pavlovu (Flm 24, Kol 4,14 a

2 Tim 4,11). To ale není možné doložit a názory na tuto otázku se velmi různí, protože 

3 Křesťanská revue,  Studia theologica a  Teologické texty
4 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, MCM Olomouc 1992, s. 53.
5 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, NZ. Praha: Biblická 
společnost, 1991, s. 59.
6 HENGEL Martin. Evangelista Lukáš, první křesťanský dějepisec, Praha: Vyšehrad, 1994, s. 76.
7 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, NZ, s. 113.
8 Nejstarším známým svědkem je sv. Irenej, který ve spisu Adversus Haereses (rok180) píše: „Lukáš, 
průvodce Pavlův, zapsal do knihy jím hlásané evangelium.“ (Adv. haer. III, 1)
(srov. TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, s. 49.)
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Lukášův obraz Pavla ve Skutcích je odlišný od vlastního svědectví apoštola v jeho 

listech.9 Také mezi lukášovskou a pavlovskou christologií existují značné rozdíly.10 

Z toho řada biblistů usuzuje, že autor třetího evangelia spíše nebyl průvodcem apoštola 

Pavla.

Literární charakter díla ukazuje, že autorem byl vzdělaný helénský spisovatel, který 

psal kultivovanou řečtinou.11 Sám nebyl očitý svědek Ježíšův12, ale byl „dobře 

kvalifikovaný k tomu, aby se seznámil s obsahem evangelních tradic a nově je 

uspořádal“.13 Znal spolehlivě řecký text Starého zákona (LXX). Žil zřejmě mimo 

Palestinu, protože z jeho spisů lze usuzovat, že neznal její zeměpis. Na druhou stranu 

ale znal dobře židovské zvyklosti a vysoce oceňoval židovské tradice, což může 

indikovat i helénistického diasporního Žida nebo alespoň tzv. bohabojného, tj. člověka 

patřícího k vnějšímu okruhu synagógy.14

Jazyk Lukášova evangelia je nejlepší ze všech evangelií. Autor ovládal řečtinu na 

dobré literární úrovni. Tato řečtina ale nemá všude v evangeliu stejnou úroveň, což je 

dáno nejen tím, že se držel svých pramenů, ale i snahou napodobovat posvátný styl 

Septuaginty.15 „Ve stylu helénských historiků uvádí své dílo předmluvou.“ Žánrově jde 

o vyprávění, autor obratně spojuje krátké příběhy do jediného celku.16

Lukáš psal pro skupiny křesťanů z pohanů. „Tento okruh adresátů také naznačuje 

vypravěčská perspektiva podobenství o ztraceném synu.“17 Z Mk vynechal některé 

specifické židovské záležitosti, například spory nad židovskými předpisy o čistotě (Mk 

7,1-23), vyhýbá se hebrejsko-aramejským výrazům a zmírňuje některé tvrdé výroky 

proti pohanům. Dílo bylo určeno všem církevním obcím, které byly ohrožené například 

naukami gnostiků, jako pravá, na tradici vystavěná církevní nauka o Ježíši.18 Místo 

vzniku se nedá s určitostí zjistit, zřejmě bylo mimo Palestinu, v některé církevní obci, 

9 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, Přehled literatury a teologie, Praha: 
Vyšehrad, 2013, s. 564.
10 KIRCHSCHLÄGER, Walter  - STRUPPE, Ursula. Jak porozumět Bibli, Úvod do Starého a Nového 
zákona, Praha: Vyšehrad, 2000, s. 214.
11. MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 
s. 16.
12 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, Praha: Kalich, 1992, s. 386.
13 DOUGLAS, James Dixon (ed). Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996, s. 563.
14 POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 1993, s. 121-122.
15 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, s. 52.
16 MÜLLER Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 16.
17 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 567.
18 MÜLLER Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 14 a 19.
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založené při Pavlově misii.19

Evangelium mohlo vzniknout mezi lety 75-80 po Kr., kdy Markovo evangelium už 

bylo rozšířeno, ale vzpomínky na zničení chrámu r. 70 a zánik Jeruzaléma byly ještě 

živé (viz Lk 19,41-44).20 Z kontextu se usuzuje, že bylo sepsáno ještě před 

pronásledováním za Domitiána po r. 90. Autor se také nezmiňuje o sbírce Pavlových 

listů, která byla k dispozici kolem r. 100.21

Zdroji, ze kterých autor evangelia čerpal, jsou podle ‘teorie dvou pramenů‘ Markovo 

evangelium, pramen Q22 a vlastní látka evangelisty - písemné i ústní tradice. Z vlastní 

látky jsou v prvních dvou kapitolách vlastní příběhy dětství a pak je zařazena hlavně ve 

dvou souvislých blocích, „malé“ (Lk 6,20 - 8,3) a „velké vsuvce“ (Lk 9,51 – 18,14). 

V závěru je ve vyprávěních o zjeveních Vzkříšeného (Lk 24,13-53). Tvoří téměř 

polovinu evangelia  a nalézá se v ní i podobenství o marnotratném synu, které 

v ostatních evangeliích nenajdeme.

Evangelium má promyšlenou a jasně členěnou strukturu. Skládá se: 

1. Z úvodu, tj. již zmiňované předmluvy (1,1-4), ve které autor představuje svůj záměr, 

cíl, postup a své předpoklady. 

2. Další část je předehrou vlastního příběhu (1,5-4,13). Patří tam zaslíbení, narození a 

dětství Jana Křtitele a Ježíše. 'Předehra' končí Ježíšovým křtem a pokušením na poušti. 

3. Vlastní příběh je rozdělen do tří hlavních částí. 

3.1. První se odehrává v Galileji a Judsku (4,14-9,50).

3.2. Druhá je velká epická kompozice zvaná „lukášovský cestopis“ (9,51-19,27), ta líčí 

Ježíšovu cestu do Jeruzaléma. Zde se nachází i naše podobenství o ztraceném a 

nalezeném. „15. kapitola je středem celé knihy a klíčem k pochopení celého Lukášova 

díla.“23

3.3. Třetí, závěrečná část je o posledních dnech v Jeruzalémě. Začíná slavnostním 

vjezdem a končí smrtí, vzkříšením a nanebevstoupením (19,28-24,53).24

19 NOVOTNÝ Adolf. Biblický slovník, s. 387.
20 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 566.
21 MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 19.
22 Sbírka Ježíšových výroků a řečí, patrně písemný zdroj, který se nedochoval.
Podrobněji např. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Karolinum, 2010, s. 322.
23 POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 1993, s. 113.
24 MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 12.
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2.2. Teologický charakter
Lukáš nerozvíjí jednu hlavní teologickou myšlenku, nechává promlouvat své 

prameny, ale z jejich zpracování vyplývají důležité teologické myšlenky, které chce 

sdělit.25

Téma jeho díla, příchod Krista v Ježíši, uvádí do souvislostí světových dějin a snaží 

se zachytit časový úsek od Ježíše až po svou dobu jako historickou zprávu (v tehdejším 

smyslu).26 Pokouší se vyjádřit trvalý vztah mezi lidskými dějinami a božím světem27 a 

začlenit události života Ježíše Krista do dějin spásy.“28

Pojem spásy je pro jeho evangelium klíčový, není omezena jen na Židy, ale rozšiřuje 

se i pro pohany. Lukáš odvozuje záchranu člověka bezprostředně z boží milosti, jíž je 

Ježíš nositelem. Je vyjádřena v podobenstvích (např. o farizeovi a celníkovi Lk 18,9-14)

i „řadou dalších slov - milosrdenství (eleos: Lk 1,54), milost (charis: Lk 4,22), zalíbení 

(eudokia: Lk 2,14), smilování (oiktirmón: Lk 6,36) a mít soucit (splanchnizomai: Lk 

15,20).“ Všechna tato slova charakterizují Boha  v jeho dokonalosti.29 Spásu a 

milosrdenství nabízí i hříšníkům, což dokládá mnoha texty, např. Ježíšovým setkáním se

ženou-hříšnicí (Lk 7,36-50) a ceníkem Zacheem (Lk 19,1-10). Určitě mezi ně patří i 

podobenství o marnotratném synu. Bůh je představen jako milosrdný Otec, který 

odpouští a zachraňuje. U Lukáše dobře vystihuje Ježíšovo poslání verš „ Syn člověka 

přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo“ (Lk 19,10).

Evangelium má silný sociální rozměr, který se projevuje zájmem o chudé a prosté 

lidi, také o  Samařany a pohany, často v něm vystupují i ženy, které v antice patřily mezi

společensky znevýhodněné osoby, větší pozornost je také věnována Ježíšově matce 

Marii. Tím, jak Ježíš jednal vůči chudým, ubohým, nemocným, opovrhovaným, 

hříšníkům i ženám, vykresluje Lukáš Kristovu dobrotu a lidumilnost.

Na třetím evangeliu je asi nejvíce ze všech vidět, že εὐαγγέλιον znamená skutečně 

radostnou zvěst. Radost je v něm silně zdůrazněna v mnoha situacích, mimo jiné i 

v podobenstvích o ztraceném a nalezeném.30 Časté je také téma hostiny, která 

symbolizuje Boží království a ilustruje radost, která v něm bude.

25 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, s. 50.
26 PORSCH, Felix. Mnoho hlasů, jedna víra, Praha: Zvon, 1993, s. 94.
27 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 534.
28 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, s. 52.
29 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 555.
30 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, s. 50-51.
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Další teologické důrazy dává Lukáš na činnost Ducha sv., který je nejdůležitějším 

Božím darem.   Také modlitbě není v žádném jiném evangeliu přikládán takový význam

jako u Lukáše. Objevuje se v rozhodujících momentech jako spojení s Bohem a tím i 

jako vzor pro křesťany.31

V Lukášově evangeliu najdeme ještě jiné teologické charakteristiky jako třeba 

centrální postavení Jeruzaléma a další, které ale už tolik nesouvisí s tématem této práce, 

proto je zde už neuvádím.

3. Podobenství
3.1. Charakteristika

Podobenství patří k tomu nejznámějšímu a nejkrásnějšímu v Bibli. Jejich půvab 

spočívá v tom, že jsou stručná a jasná. Pár slovy dokážou objasnit složité věci.32 Ve 

Slovníku spisovného jazyka českého je podobenství definováno jako „široce rozvinuté 

přirovnání, parabola“33 nebo jako „přirovnání prostřednictvím příběhu, za kterým se 

skrývá poučení“.34

Je to starobylý literární druh, který používali i rabíni. Setkáváme se s ním už ve 

Starém zákoně, kde se hebrejský výraz mášál objevuje 39x a označuje celou škálu 

různých literárních forem, které mají společný princip analogie, srovnání.35 Rozmanitost

významů dokládají české překlady tohoto výrazu jako např. pořekadlo, podobenství, 

přísloví, průpověď, ale i píseň anebo posměšek.36 V Septuagintě je běžným překladem 

tohoto hebrejského slova řecký termín parabolé, což znamená „položení vedle sebe“. 

To „dobře vyjadřuje podstatu podobenství, v němž jsou vedle sebe kladeny dvě věci: 

událost ze života lidí nebo z přírody a duchovní pravda, která se událostí stává 

názornou“.37

Užití tohoto výrazu se objevuje už v klasické řecké literatuře k označení bohatšího 

31 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 541-542.
32 SOKOL, Jan. Člověk a svět očima Bible: pokus o uvedení do biblické antropologie, Praha: Ježek, 1993,
s. 63.
33 KOLEKTIV. Slovník spisovné češtiny, 2011, in: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?
hledej=Hledat&heslo=podobenstv%C3%AD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no, vyhledáno dne 
18.3.2016.
34 KOLEKTIV. Slovník spisovné češtiny, Praha: Academia, 1978, s. 350.
35 BROŽ, Jaroslav. Podobenství v Novém zákoně, Materiál pro studijní účely posluchačů KTF UK, 
nepublikováno; in: http://ktf.cuni.cz/~brozj/,  vyhledáno 18.3.2016.   
36 TICHÝ, Ladislav. Co je to podobenství? Studia theologica 2004, roč. 6, č. 1, s. 2.
37 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, Praha: Česká 
katolická Charita, 3. vydání, 1990, s. 126.
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literárního útvaru. Tak např. Aristoteles (Rétorika 1393a) řadí parabolai k příkladům, 

které mohou sloužit k přesvědčování.38 To je také jeden z charakteristických rysů 

podobenství, snaží se posluchače prostřednictvím vyprávění přesvědčit. Ježíšova 

podobenství nechtějí být vyučovacími hodinami, ale argumenty, kterými je člověk 

přesvědčen, získán a pohnut. Ježíšovi nešlo o to, aby lidé více věděli, ale o obrácení 

k Bohu.39

Z hlediska funkce podobenství můžeme říci, že je fiktivním vyprávěním, užitým „ve 

funkci dialogicko-argumentativní strategie, jež sestává ze dvou kroků:

1. na základě vnitřní logiky přivádí k určitému hodnocení (srov. v 2 Sam 12,1-14: 

Muž, který tohle spáchal, je synem smrti! - v. 5.);

2. toto hodnocení pak na základě analogické struktury přenáší na skutečnost, kterou 

má na mysli vypravěč („Ten muž jsi ty!“ - v. 6).“40

Jednotná definice podobenství neexistuje, snad právě proto, že literární žánr 

podobenství zahrnuje mnoho forem. Na podobenství v Novém zákoně můžeme použít 

definici A. J. Hultgrena: „Podobenství je řečová figura, v níž je učiněno srovnání mezi 

Božím královstvím, Božími činy nebo očekáváními a něčím na tomto světě, ať 

skutečným či vymyšleným.“ Tato definice může pokrýt různé typy podobenství 

v evangeliích.41

Rozdělení podobenství do tří druhů, které se s drobnými variacemi používá dodnes, 

pochází od Adolfa Jülichera, zakladatele moderního výzkumu podobenství. Patří tam:

1.podobenství v užším smyslu

Užívá obrazu z běžné skutečnosti, která se děje pravidelně a je faktem, proti němuž 

nelze nic namítat (např. kvas se dává do mouky). Podobenství přesvědčuje svým 

smyslem a zákonitostí.

2.parabola

Vypravuje volně vytvořenou historku, která by se mohla stát (např. „jeden člověk 

měl dva syny…“). Parabola přesvědčuje silou a pádností vyprávění.

3.příkladové vyprávění

Je to také volně vytvořená historka, ale nejde v ní o analogii (jako v parabole), ale 

38 TICHÝ, Ladislav. Co je to podobenství? Studia theologica, s. 3.
39 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 127.
40 BROŽ, Jaroslav. Podobenství v Novém zákoně.   
41 HULTGREN, Arland. J. The Parables of Jesus: A Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2000, s. 3. 
In: TICHÝ, Ladislav. Co je to podobenství? Studia theologica, s. 9.
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o příklad (např. podobenství o milosrdném Samařanu). Ta najdeme pouze u Lukáše.

3.2. Výklad
Ježíšova podobenství se zachovala v synoptických evangeliích.42 Nejsou tam ale 

zapsána vždy tak, jak původně zněla od Ježíše, ale jak byla hlásána prvotní církví. Ta je 

už aktualizovala pro křesťanské posluchače.43 Navíc každý z evangelistů předkládá 

podobenství v rámci své vlastní teologie. Markovi jde o tajemství Božího království, 

Matoušovi o výuku členů církve, Lukáš užívá podobenství pro napomenutí i potěšení.44

Adolf Jülicher si byl vědom časové vzdálenosti evangelií od Ježíše. Snažil se najít 

původní smysl Ježíšových podobenství tím, že odstranil alegorie, které do nich pronikly 

později. Razantně odmítl do té doby běžný výklad podobenství přehnanou alegorizací a 

naopak zdůraznil funkci podobenství jakožto důkazního prostředku. Obraz, s nímž 

posluchači rádi souhlasí, používá Ježíš k tomu, aby podnítil souhlas s věcí, vůči níž by 

se mohly vznášet námitky. Zaměřil se na nalezení srovnávacího bodu, existujícím mezi 

obrazem a věcí samotnou. V něm spočívá podle něj jasnost řeči podobenství na rozdíl 

od mnohovrstevnosti alegorie.45  

4. Rámec podobenství o ztraceném a nalezeném
4.1. Kontext Lk 15, 1-32

15. kapitola Lukášova evangelia je umístěna v části nazývané Cesta do Jeruzaléma 

(Lk 9,51-19,27). V předcházející 14. kapitole je Ježíš pozván na hostinu do domu 

jednoho z farizeů, kteří si na něj dávají pozor a čekají, zda tam uzdraví vodnatelného 

člověka v sobotu. Následuje podobenství o pozvání na hostinu, podmínky následování 

Ježíše a kapitola končí výrokem o soli. 16. kapitola začíná podobenstvím o nepoctivém 

správci.

Rámec, do kterého jsou podobenství o ztraceném a nalezeném zasazena, tvoří první 

dva verše 15. kapitoly (celý text je uveden v příloze č. 1). K Ježíšovi přicházeli samí 

celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona reptali, že je přijímá a jí 

s nimi. Ve třetím verši se dozvídáme, že jim (tj. reptajícím farizeům) pověděl toto 

podobenství.

42 V Janově evangeliu najdeme spíše obrazy, která jsou podobenstvím blízká, ale nejsou jimi v pravém 
smyslu.
43 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 128.
44 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, Praha: Blahoslav, 1972, s. 17.
45 GNILKA, Joachim. Ježíš Nazaretský - poselství a historie. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 79-80.
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Výraz „reptání“ vyjadřuje vážnost situace. Připomíná Izraelity na poušti, kteří chtěli 

posuzovat Boží jednání a chtěli mu předepisovat, jak by měl jednat. Reptání je nevěrou. 

Generace pouště tak ztratila možnost vstoupit do zaslíbené země. Zde hrozí nebezpečí, 

že nevstoupí do Božího království.46

Společné stolování mělo v té době důležitý symbolický význam. Jíst s někým 

znamenalo nejužší společenství (1 Sam 9,19).47 Farizeové a zákoníci si tedy Ježíšovo 

chování k celníkům a hříšníkům mohli vykládat jako souhlas s nemorálním chováním.48

Znovu se tu vrací jejich otázka, kterou kladou učedníkům už na hostině u celníka 

Léviho: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ (Lk 5,30). Pro farizeje bylo pravidlem, 

že se „tzv. zbožný s bezbožnými nestýkal, a to ani za tím účelem, aby je učil Zákonu. 

Tím spíš bylo zakázáno společenství u stolu s hříšníky.“ V jejich pojetí mohl člověk 

sedět u stolu jen se sobě rovným. Farizeové sice také usilovali o návrat hříšníků, ale 

jako podmínku kladli důkazy pokání. Než hříšníka přijali, musel se změnit. Ježíš ale 

věděl, že se člověk může opravdu změnit jen tehdy, když nejprve zakusí lásku, ne 

kladení podmínek.49 Odpověděl na to tak, že „lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ 

A přímo jim řekl: „Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lk 

5,31-32).

První dva verše 15. kapitoly se také mohou vykládat jako rekapitulace tématu, které 

se otevírá v 7. kapitole (Lk 7,29-30). Tam je zřetelné rozdělení lidu v reakci na proroka 

(Jana Křtitele). Všechen lid, ba i celníci, reagují kladně a farizeové a učitelé Zákona 

odmítají prorokovu výzvu k obrácení.50 Doslova se tam říká, že „pohrdli úmyslem, 

který s nimi Bůh měl a nedali se od něho pokřtít.“ Opakuje se také motiv ze 34. verše: 

„říkáte: ´Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!´“ (Lk 7,34).

V 15. kapitole jim Ježíš třemi podobenstvími o ztraceném a nalezeném odpovídá, 

proč se věnuje těmto „ztraceným“. Zároveň jim chce ukázat, jak velké je Boží 

milosrdenství, jak Bůh neustále nabízí smíření jako dar, jak velká je radost Boha 

z obrácení člověka a jak nepochopitelné jsou Boží činy.51

46 SMOLÍK, Josef. Ztracená ovce a ztracená drachma. Křesťanská revue 1977, č. 7-8, s. 156.
47 NOVOTNÝ Adolf. Biblický slovník, s. 297.
48 GOODING, David. Lukášovo evangelium. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil,  co zahynulo. 
Praha: Návrat domů, 1994, s. 221.
49 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 84, 169 a 171.
50 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2005, s. 257.
51 JAN PAVEL II. Reconciliatio et paenitentia. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1996, s. 18.
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Otevřenou otázkou ale zůstává, kdo jsou vlastně ti „ztracení a nemocní“. Zda jimi 

opravdu jsou celníci a hříšníci, kteří už prožívali radost ze společenství s Ježíšem, 

z „návratu domů“ a ze znovupřijetí za syny. Je ale také možné, že „výzvu navrátit se do 

otcova domu potřebují slyšet spíše ti „zatvrzelí spravedliví“, kteří stojí venku, plní 

hněvu a zahořklosti.“52 Boží milosrdenství je otevřeno všem. Tato podobenství mohla 

být prostředkem, jak oslovit a získat farizeje a zákoníky. Ježíš se o ně zcela vážně 

uchází, vždyť věnovali cele svoji lásku bádání nad Písmem a hodně obětovali, aby se 

tomuto úkolu mohli věnovat. Bohužel nejsou ochotni dát se pozvat k Boží radosti.53

4.2. Společné rysy podobenství v 15. kap.
První dvě podobenství 15. kapitoly o ovci a minci tvoří dokonalou dvojici, mají 

identické téma ztráty, nalezení a radosti a jsou základem posledního, delšího 

podobenství o ztraceném synovi. Mají i stejnou strukturu:

1. ztráta

2. hledání a nalezení

3. radost z nálezu a oslava

4. srovnání s nebem

U všech tří podobenství je shodná postava někoho, kdo prožívá ztrátu, i když 

v posledním případě ne (jen) materiální jako v předchozích dvou. Dalším jejich 

společným jmenovatelem je právě radost z nalezení něčeho nebo někoho „ztraceného“.  

Vyjádření této radosti (v prvních dvou podobenstvích dokonce „radosti v nebi“, tj. Boží 

radosti) znamená přímé pokárání zákoníků a farizeů, kteří protestují proti Ježíšově 

ochotě přijímat ztracené z Božího lidu.54

5. Podobenství o ztracené ovci
5.1. Kontext

Toto podobenství patří mezi tzv. podobenství v užším smyslu, neboť v něm Ježíš 

používá obraz z běžného života. Palestina byla pastýřskou zemí. Pastýřské povolání je 

známé už od Ábela (Gn 4,2) a vždy bylo velmi náročné. Pastýř musel pro ovce hledat 

vodu a trávu (Ž 23,2), chránit je před počasím i divokou zvěří (srov. Am 3,12) a přivést 

zpět zbloudilé kusy (Ez 34,8). Každou ztracenou ovci musel nahradit (Gn 31,39), pokud

52 SCARANO, Angelo. O marnotratném otci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012, s. 11.
53 SMOLÍK, Josef. Ztracená ovce a ztracená drachma. Křesťanská revue, s. 155-157.
54 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 258.
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neuvedl dostatečně přesvědčivé okolnosti, kvůli nimž ji nedokázal uhlídat (Ex 22,10-

13).

Ve starozákonní době bylo povolání pastýře v úctě a ve SZ často najdeme zobrazení 

Boha jako pastýře Izraele (Gn 49,24; Žl 23,1; 80,2).55 Tehdy byly ovce pro Izrael 

zásadní. V prvním století po Kr. Izrael už obdělával půdu, tj. byl orientován zemědělsky,

ne tolik pastevecky, žil ve městech, provozoval řemesla a obchodoval.56 Pastevectví 

patřilo mezi tzv. nečistá povolání, stejně jako např. výběrčí daní a celník.57 Přesto bylo 

ještě důležitou obživou, zvláště v Judsku, které nebylo tak úrodné jako třeba Galilea a 

kde se hodně choval dobytek ve velké míře pro potřeby Chrámu.58

Další významná a zajímavá starozákonní souvislost je s dávnou prorockou kritikou 

špatných pastýřů Izraele (Ez 34, Jer 23;50). Těm je vytýkáno, že oni „ovce ztrácejí, že 

pasou sami sebe. Neduživé neposílili, nemocné neléčili, polámanou neovázali, zaběhlou

nepřivedli nazpět, po ztracené nepátrali.“ Proto praví Hospodin: „Já sám vyhledám své 

ovce a budu o ně pečovat...a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny. Sám 

budu pást své ovce… Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a 

nemocnou posílím.“(Ez 34,1-16). Tento starozákonní kontrastní příměr je možné chápat 

v pozadí Lukášova podání jako zrcadlo pro reptající odpůrce. Tím výrazněji vyniká 

Ježíšův přístup slitovné lásky a posiluje se základní evangelijní zvěst o Ježíši Kristu 

jako dobrém pastýři, jak ji následně dokumentuje evangelista Jan: „Já jsem dobrý 

pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne...a za ovce dávám svůj život.“ (Jan 

10,14-15)59

5.2. Výklad Lk 15,4-7
4 Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět 

na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?

Podobenství začíná otázkou, je adresným podobenstvím. Tento charakter 

spoluvytváří jeho podobu v obsahu, obrazu i akcentu.60 Sto ovcí představuje plnost. I 

když zbývajících 99 je pořád hodně, Bůh se nespokojí s částí svého stvoření, chce je mít

55 DOUGLAS, James Dixon (ed). Nový biblický slovník, s. 736.
56 LUKEŠ, Jiří: Dvě malá podobenství (kázání na Lk 15,1-10). Křesťanská revue 2004, č. 7, s. 171.
57 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 169.
58 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 162.
59 OTTER, Jiří. Jen jedenkrát v Bibli: průzkum řeckých hapaxlegomen a dalších nesnadných textů 
Nového zákona. Praha: Kalich, 2007, s. 84-85.
60 SMOLÍK, Josef. Ztracená ovce a ztracená drachma. Křesťanská revue, s. 155.
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celé.61 Nechce, aby někdo scházel, záleží mu na každém jednotlivě.62 Zajímavé je, že je 

to pastýř, kdo ztratí ovci. Není vina ovce, že se zatoulala, naopak pastýř bere  

odpovědnost na sebe, protože on ji měl na starost. Tento detail je důležitý, když si 

uvědomíme, kdo je pastýř a kdo ovce…

Zanechání ostatních ovcí na pustém místě někteří interpretují jako nerozum, ale sto 

ovcí pravděpodobně nehlídal jen jediný pastýř. Předpokládá se, že zbývající ovce byly 

nějak zabezpečeny. I kontext druhého podobenství ukazuje na racionální chování (žena 

s mincí také jedná logicky). Dále je třeba vzít v úvahu, že podobenství je stručný příběh,

kde je řečeno jen to, co je důležité pro jeho pointu, a zbytek se nerozvádí.63 Podstatné je,

že pastýř usilovně hledá, dokud ovci nenalezne.

5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,

Obraz pastýře, který nese ztracenou ovci na ramenou, byl běžným obrazem ze života,

protože vysílenou ovci bylo nutné nést. Vidíme, že návrat není zadarmo, nést tíhu 

ztracené ovce na svých ramenou je pro pastýře náročné. Nedělá jí žádné výčitky, naopak

je zde poprvé zmínka o radosti. Tento motiv pak zřetelně provází celou kapitolu.64 Ovce

je pasivní, zachraňuje pastýř. Je potřeba ji dostat zpátky (k ostatním, domů). Tato 

pasivita silně kontrastuje s aktivitou ovčáka.65 Její (i náš) podíl na záchraně spočívá jen 

v tom, že se nechá (necháme) nést. Záchrana nekončí jen nalezením, protože sama ovce,

ať už se ztratila jakkoli, s tím příliš udělat nedokáže.66

6 když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, 

protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘

Radost si pastýř nenechává pro sebe, chce být vyslovena a spoluprožita 

ve společenství. Pokud byli přátelé a sousedé na hledání ovce nějak zainteresováni 

(např. hlídali zbývajících 99; báli se, jak se pastýř vrátí, protože ani on nebyl v bezpečí),

je potom společná radost zcela přirozená.67 Jejich role je důležitá především proto, že 

jsou (na rozdíl od farizeů) ochotni se účastnit radosti pastýře, jehož stádo je opět úplné. 

61 GOLLWITZER Helmut. Die Freude Gottes, Einführung in das Lukasevangelium. Berlin, 6. vydání bez 
vročení, s. 170. In:  SMOLÍK, Josef. Ztracená ovce a ztracená drachma. Křesťanská revue, s. 156.
62 ŠIROKÝ, Jan J. K člověku hříšnému se obrátil: kázání na evangelium podle Lukáše. Středokluky: 
Zdeněk Susa, 2009, s. 215.
63 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství. Jihlava: Mlýn, 2007, s. 71-72.
64 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 87.
65 LUKEŠ, Jiří: Dvě malá podobenství (kázání na Lk 15,1-10). Křesťanská revue, s. 172.
66 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 73.
67 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 87.
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Zasazeno do celkového kontextu 15. kapitoly to má velký význam. Radost v lidském 

společenství je odrazem nebeské radosti, jak uvidíme v následujícím verši.68

7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí 

pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Až tady se mluví o pokání. Ježíš reptalům připomíná, že přijímá hříšníky ne proto, že

by jejich hřích schvaloval, ale aby se oni svého hříchu vzdali.69 Podává tu výklad celého

obrazu o ovci a pastýři. Pokud mají Bůh a andělé v nebi takovou radost ze změny 

hříšníka, jak mohou farizeové Ježíšovi vytýkat, že jde i k hříšníkům, aby je přivedl 

k Bohu? Samo nebe odsuzuje tvrdost farizeů a ospravedlňuje Ježíšovu milosrdnost, nad 

kterou se oni pokrytecky pohoršují.70 Scestí zbloudilých Boha bolí. Myslí na ty, kdo se 

od něho vzdálili, nejsou mu lhostejní. Proto má takovou radost z jejich nalezení.71

5.3. Synopse
Variantu podobenství o ztracené ovci najdeme i u Matouše (Mt 18, 12-14). Srovnání 

obou textů je dobře vidět v tabulce na následující straně:

68 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 254.
69 ŠIROKÝ, Jan J. K člověku hříšnému se obrátil: kázání na evangelium podle Lukáše, s. 216.
70 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 196.
71 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 87.
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Lk 15,4-7  

4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu

z nich,

Mt 18,12-14

12 Co myslíte?

 Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich 

zabloudí,

což nenechá těch devadesát devět  na 

pustém místě

 a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji 

nenalezne?

nenechá těch devadesát devět  na horách a

 nejde hledat tu, která zbloudila?

5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na 

ramena,
13 A podaří-li se mu ji nalézt,

6 a když přijde domů, svolá své přátele a 

sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, 

protože jsem nalezl ovci, která se mi 

ztratila.‘  

amen, pravím vám, bude se z ní radovat    

7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi 

větší radost nad jedním hříšníkem, který 

činí pokání, než nad devadesáti devíti 

spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

víc než z těch devadesáti devíti, které 

nezabloudily.

14 Právě tak je vůle vašeho nebeského 

Otce, aby nezahynul jediný z těchto 

maličkých.

Na první pohled viditelné rozdíly jsou tyto.

•Ovce u Mt sama zabloudí (planaó), kdežto u Lk je to pastýř, kdo ji ztratí (viz 

předchozí kapitola). To také souvisí s kontextem, do něhož jsou podobenství zasazena. 

U Mt je důležité, že ovce zbloudí ze správné cesty (viz níže). U Lukáše prostupuje 

všemi třemi podobenstvími klíčový pojem „ztratit“ (apollymi) a „nalézt“ (heuriskó).72

•U Mt se ovce ztratila na horách, zatímco u Lk na pustém místě: tento rozdíl mohl 

být způsoben galilejským vyslovováním aramejských hlásek, pak by „tura“ znamenalo 

nejen horu, ale i poušť. Ale samozřejmě pro tento rozdíl mohly být i jiné důvody než jen

lingvistické, např. protože pro Matouše je hora místem, k němuž má Ježíš i učedníci 
72 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 254.
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úzký vztah.73

•U Mt není tak jisté, zda ztracenou ovci najde, ale pokud ano, má z ní větší radost...

•Dále u Mt chybí motiv nesení na ramenou. Lukáš  mnohem více zdůrazňuje  úsilí 

pastýře a zde (i později) projevuje velkou vnímavost k dotekům.

•U Mt si pastýř nechává svou radost pro sebe, kdežto u Lk svolá přátele a sousedy.

•Celkově je Mt verze stručnější.

•Největší rozdíl je v závěrečném verši. Souvisí s kontextem, do něhož je u Mt 

podobenství zasazeno. Ten je od Lk odlišný. Celá 18. kapitola Mt obsahuje poučení 

o správném chování ve společenství věřících. Nejprve Ježíš odpovídá na otázku 

učedníků, kdo je v nebeském království největší. Jako příklad dává dítě. Pak varuje 

před pohoršením, zvláště maličkých. Poslední verš podobenství u Mt tedy odkazuje 

na předcházející text a je zřejmě výsledkem redakční práce autora Matoušova evangelia.

V tomto kontextu má podobenství ukázat význam, jaký mají ve společenství i ti, kteří 

jsou „maličcí“. Je třeba je hledat, pokud se nějakým způsobem vzdálili nebo zbloudili 

ze správné cesty, a pokusit se je přivézt zpátky, protože mají před Bohem zvláštní 

postavení.74

Paralelu podobenství o ztracené ovci můžeme také najít v apokryfním Tomášově 

evangeliu, v logiu 10775, kde se nazývá podobenství o pastýři a ztracené největší ovci. 

Základní údaje jsou stejné: pastýř, sto ovcí, jedna zabloudí, zanechání devětadevadesáti,

hledání, nalezení. Ovšem příbuznost je dána jen touto hlavní linií příběhu, jinak se 

podobenství výrazně odlišují. Je to jedno z osmi podobenství o království v TE, ovce je 

tou největší, což indikuje gnostickou interpretaci, která s původním významem u Lk 

nemá nic společného.76

6. Podobenství o ztracené minci
6.1. Úvod

I toto druhé podobenství je vzato z denního života, patří tedy mezi podobenství 

v užším smyslu. Najdeme jej pouze v Lukášově evangeliu, zřejmě patří k jeho vlastní 

73 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 85.
74 TICHÝ, Ladislav. Ztracená ovce. Studia theologica 2011, roč. 13, č. 1, s. 2 a 12.
75 text viz. příloha č. 2.
76 PAVELČÍK, Július. Podobenstvo o pastierovi a stratenej najväčšej ovci. Mlékem a medem
oplývající. Sborník katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám. Praha: SGS,
2004, s. 67-84.
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látce. Má stejnou strukturu, princip a cíl jako podobenství o ztracené ovci, ale je 

„přeloženo“ do ženského světa. Pro Lukáše je typické, že tam, kde dá za příklad (nebo 

zmíní) muže, uvede také ženu. V jeho díle najdeme řadu takových dvojic: Zachariáš a 

Alžběta (Lk 1,5-25), Simeon a Anna (Lk 2,22-38), muž s hořčičným zrnem a žena 

s kvasem (Lk 13,18-21), atd. Muž i žena mají před Bohem stejnou odpovědnost.77

6.2. Výklad
8 Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí 

lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?

Na začátku podobenství je také otázka, na kterou nelze odpovědět jinak než kladně. 

Dále můžeme pozorovat stupňování poměru: ovce se ztratila jedna ze sta, mince jedna 

z deseti. Deset také znamená celek, úplnost. Mince neboli drachma78 byla stříbrnou 

mincí, která měla asi podobnou hodnotu jako denár, tj. cenu jednodenní mzdy.79 Pátrací 

akce probíhá v domácnosti, tj. v ženském prostředí, kde nehrozí nebezpečí a kde je 

pravděpodobnější úspěch, stačí jen hledat pečlivě. Bylo třeba rozsvítit lampu, protože 

palestinské domky nemívaly okna (nebo jen malá) a dveřmi pronikalo i ve dne jen málo 

světla.80

9 A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, 

poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘

Nebyla by to orientální výřečná žena, kdyby nesdílela svou radost se sousedkami. 

Čím větší byla její bolest ze ztráty a usilovnější hledání, tím je nyní větší její radost.81 

Závěr podobenství tedy vyznívá stejně jako u předešlého, ale druhým opakováním se 

zdůrazňuje naléhavost tématu.

10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který 

činí pokání.“

I v tomto podobenství je na konec vložen hlavní klíč k jeho pochopení. Radost 

z nalezené mince je skromná analogie radosti, kterou prožívají andělé, když se obrátí 

77 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 168.
78 srov. „...nebo která žena, když má deset drachem...“ (Lk 15,8) In: Jeruzalémská Bible, Písmo svaté 
vydané jeruzalémskou biblickou školou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 1813.
79 LUKEŠ, Jiří: Dvě malá podobenství (kázání na Lk 15,1-10). Křesťanská revue, s. 173.
80 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 75-76.
81 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 197.
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hříšník.82 I zde je mince - hříšník pasivní a žena - Hospodin silně aktivní.83 „Láska Boží 

převyšuje každé lidské měřítko. Kristova láskyplná péče o hříšníky odpovídá smýšlení 

andělů, a proto je Bohu milá.“84

7. Shrnutí obou podobenství
Ve verších 7 a 10 se mluví o pokání, o hříšnících, kteří se obrátí85. Ale v samotných 

příbězích myšlenku obrácení nenacházíme. Ovce i mince jsou nalezeny bez jejich přímé

účasti. To odráží suverenitu Boží lásky, kterou lze vidět v Ježíšově jednání. Ten nečekal,

až se hříšníci polepší, ale přijímal je dříve, než se změnili. Když je získal, radoval se 

v jejich společenství. Při setkání s Božím milosrdenstvím nejde o dobré skutky, ale 

nelze se s ním setkat bez pokání. To patří nerozlučně k odpovědi na milost, která 

vyvolává nebeskou radost.86

V obou podobenstvích můžeme vidět jako záchranáře Krista. Z toho pak vyplývá, že 

Bůh je milosrdný a přijímá hříšníky. Zároveň vidíme, jak je to pracné. V prvním 

podobenství nese tíhu ztracené ovce na svých ramenou a vydává se kvůli ní v nebezpečí

života. V druhém je potřeba vnést světlo a vše pečlivě vymést, protože takový hříšník 

v podobě ztracené mince se umí dobře schovat. Důležité poselství těchto textů tedy je, 

že se hříšníci mohou vrátit, že je to Ježíš, kdo je vrací do hry, a jakou radost to způsobí. 

Celé je to ale vyprávěné pro ty, kdo z toho radost nemají.87

8. Podobenství o marnotratném synu
8.1. Úvod

Toto delší podobenství (celý text je uveden v příloze č. 1) nacházíme pouze 

u Lukáše. Rozvádí podrobněji smysl dvou předchozích podobenství, ale na rovině 

osobních vztahů.88 I zde můžeme pozorovat zvýšení dramatičnosti stupňováním poměru

ztracených věcí. Ztracený syn je jeden ze dvou (v porovnání 1:100 a pak 1:10). 

V prvních dvou podobenstvích sledujeme děj očima toho, kdo konstatuje ztrátu a jde 

82 GOODING, David. Lukášovo evangelium. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil,  co zahynulo, 
s. 222.
83 LUKEŠ, Jiří: Dvě malá podobenství (kázání na Lk 15,1-10). Křesťanská revue, s. 173.
84 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 197.
85 srov. „...větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí...“ (Lk 15,7) In: Nový zákon. Text užívaný v 
českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 237.
86 SMOLÍK, Josef. Ztracená ovce a ztracená drachma. Křesťanská revue, s. 157.
87 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 77-78.
88 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 254.
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zachránit. Ve třetím vidíme příběh tentokrát z perspektivy ztraceného (ztracených). 

Další inovací je postava staršího bratra, který vedle radujících dává v podobenství 

promluvit i těm reptajícím a rozhořčeným.89

Podobenství můžeme zařadit mezi tzv. paraboly. Má strukturu diptychu, dvojobrazu, 

má dvě hlavní části (12-24, 25-32), dva vrcholy.90 Obě části ale nerozlučně spojuje 

postava otce. Jako v předchozích příbězích je tu hlavní postavou ten, kdo prožívá ztrátu,

tj. otec.91 V minulosti byla zdůrazňována pouze první část podobenství, proto je 

nejčastějším a nejvíce známým názvem právě podobenství o marnotratném synu. Ale 

z celkového kontextu všech tří podobenství o ztraceném a nalezeném a z úvodního 

verše: „Jeden člověk měl dva syny.“ (Lk 15,11) je jasné, že druhá část o starším synovi 

je jeho nedílnou součástí. 

Jak ukazuje rámec celé kapitoly, jde o oba bratry, obě uvedené skupiny židovského 

národa. Ježíš tím navazuje na velmi starou tradici tématiky dvou bratří, která se táhne 

celým Starým zákonem –  viz Kain a Ábel, Ezau a Jákob, atd.

Příbuzný text o dvou bratřích máme také v Matoušově evangeliu (Mt 21,28-32). 

Námětově jsou si oba příběhy podobné, ale nepředstavují paralelní verzi. U Matouše 

jeden syn slíbí, že udělá, co otec žádá, ale neudělá to, druhý nejprve odmítne, ale 

později lituje a udělá, co mu bylo uloženo. I tady jde o relaci mezi hříšníky a farizeji a 

výzvu k přitakání Božímu volání.92 

Podobenství jako celek Lukáš zřejmě převzal ze starší tradice. Mluví pro to i 

srovnání s podobenstvím o dělnících na vinici (Mt 20,1-16), které je s Lk 15,11-32 

shodné ve struktuře i teologické intenci. Najdeme v něm dvě skupiny dělníků. Ti, kteří 

pracovali méně, byli zachráněni neočekávaným rozhodnutím klíčové postavy. V obou 

podobenstvích se ti, kdo pracovali více, cítí poškozeni. Přitom jsou upozorněni na to, že 

oni nic neztrácejí. Jen mají přát i druhým to, co mají sami. Tato tradice učí hledět 

na sebe i na svět očima Boží milosti.93 Je zajímavé se v tomto kontextu zamyslet 

nad tím, jakou nejistotu a ohrožení hladem (podobně jako mladší syn) museli prožívat 

ti, kdo čekali až skoro do večera, zda je někdo najme. A právě to ti pracovitější už 

nevidí.

89 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 82.
90 SCARANO, Angelo. O marnotratném otci, s. 13.
91 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 258.
92 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský. Brno: Barrister & Principal, 2007, s. 145-146.
93 POKORNÝ, Petr. Luk 15, 11-32 a Lukášovo pojetí spásy. Křesťanská revue 1989, č. 8, s. 173.
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V našem podobenství jde tedy o tři hlavní postavy: otce a jeho oba syny. Proto je tak 

problematické mu dát jeden název, který by vystihoval celou jeho šíři. Například 

„podobenství o marnotratném synu“, jak již bylo poukázáno, zdůrazňuje jen jeho jednu 

část. Většina biblistů se shoduje na tom, že centrální postavou je otec. Proto navrhují 

názvy jako: podobenství o „milosrdném otci“, „milujícím otci“, „marnotratném otci“, 

„čekajícím otci“, „dobrotivém otci“ nebo „o lásce otce“. Další názvy, se kterými se 

můžeme setkat, jsou např. „o ztraceném synu/synech“, „o dvou synech“ nebo „o dvou 

bratřích“.

Podobenství lze rozdělit do tří částí:

1. Úvod (Lk 15,11)

◦ seznámení se s hlavními postavami

2. Mladší syn (Lk 15,12-24)

◦ odchod z otcovského domu (v. 11-13)

◦ život v cizině (v. 14-16)

◦ návrat do otcovského domu (v. 17-20)

◦ dobrotivý otec (v. 20-24)

3. Starší syn (Lk 15,25-32)94

◦ návrat z pole (Lk 15,25-27)

◦ hněv (Lk 15,28-30)

◦ otcova odpověď (Lk 15,31-32)

8.2. Mladší syn
12 Ten mladší řekl otci: 'Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.' On jim 

rozdělil své jmění. 

Už tento verš ukazuje otcovu velkorysost, kdy bez výčitek dává. Zajímavé je, že syn 

si říká o úsia, zatímco otec rozdělí bios. Obojí znamená majetek, ale úsia také podstatu. 

Bios je život, resp. živobytí. Otec tedy možná nesahá na podstatu rodinného majetku, 

ale dává mladšímu na živobytí a tak je kompenzován.95

Podle Dt 21,17 má prvorozený syn nárok na dvojnásobný díl, tj. v tomto případě na 

dvě třetiny. Mladší na třetinu, pokud byli synové jen dva. Otec však majetek zpravidla 

94 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 188.
95 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 83-84.
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spravoval až do své smrti.96 Názory na předčasné rozdělení dědictví ještě za života 

zůstavitele (otce) se liší. Je také možné takovýto požadavek vykládat jako přání, aby 

otec již zemřel. Navíc tím, že syn chce opustit otce, by mohl dávat najevo odmítnutí své

povinnosti starat se o něj ve stáří (srov. Ex 20,12; Dt 5,16).97 V Sir 33,20-24 se dřívější 

předání majetku rozhodně nedoporučuje, ale také lze nalézt názor, že je možné 

předpokládat, že ve složité hospodářské situaci té doby to mohlo být běžné.98 

Rozhodně to ale bylo v rozporu s tím, čeho si tehdejší doba vážila a co ctila. Mladší 

syn se chce osamostatnit, rozhoduje se podle své vlastní vůle. Nečiní, co po něm chce 

otec, naopak sní o tom, co by on chtěl od něho.99 Otec ale ustupuje přání svého syna a 

dává mu svobodu jít po vlastní cestě. Tím už v tomto momentu projevuje svému synu 

velkou lásku, protože pravá láska dává svobodu, přestože možná i tuší, jak vše dopadne.

Z jeho pozdější reakce můžeme usuzovat, že mu to nebylo lhostejné a musel prožívat 

bolest, přesto dává synovi, co chce, a nechává ho jít...

13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam 

rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 

Komentář k tomuto verši říká: „protože žil nezřízeně“, tj. to, jak žil, ho přivedlo 

k bídě. Výraz asótós v sobě nese lehkovážnost, ale nenaznačuje přímo sexuální excesy, 

jak si to později vykládá jeho starší bratr.100 

Také je zajímavé podívat se na to, co může znamenat „daleká země“ (eis chóran 

makran). U Lukáše typicky symbolizuje pohanský svět (srov. makran ve Sk 2,39; 

22,21), takže odchod je nejen od otce, ale znamená i zpřetrhání vztahů s životodárnými 

tradicemi.101  V Palestině žilo v té době asi jen do jednoho milionu Židů, nemohla uživit

všechny, proto byla emigrace z této chudé země častá. Další čtyři miliony žily 

v okolních zemích. Vnější vzdálenost ale může být i obrazem pro vzdálenost vnitřní, 

touhou po naprosté nezávislosti, po tom, aby si mohl dělat, co sám chce.102 Je to místo, 

kde není otec. Odchod znamená přerušení vztahu s ním, vzdálení se mu. Syn odchází 

96 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 172.
srov. FITZMYER, Joseph Augustine. The Gospel according to Luke 10-24. New York: Doubleday, 1985, 
s. 1087. 
97 MAREČEK, Petr. Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32). 
Studia theologica 2004, roč. VI, č. 4, s. 6. 
98 MÜLLER Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 129.
99 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 172.
100 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 255.
101 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 556.
102 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 172.
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daleko i sám od sebe. Domov je symbolem pro místo, kde je člověk milován, jako byl 

určitě i tento syn milován svým otcem. Přesto odchází hledat lásku jinam, do světa. Je to

ale nejen útěk od otce, ale i od společenství okolo něj. Mladší syn touží po „svobodě“, 

ale zapomíná, že člověk patří ze své podstaty k pospolitosti. Pravá svoboda je svobodou 

sdílenou, která usiluje o dosažení vnitřní jednoty s ostatními. Jeho falešná autonomie 

vedla nakonec k otroctví…103

14 A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 15 Šel a 

uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16 A byl by si 

chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.

Ve SZ najdeme mnoho míst, která naznačují, že hlad býval častým jevem 

v oblastech, kde bylo zemědělství riskantním povoláním (viz např. Gn 12,10; Rt 1,1; 

atd.).104 Problém byl, že ho hlad zastihl v cizině, kde s ním nikdo neměl být proč 

solidární. S takovou eventualitou zřejmě nepočítal.105 Je sám, jak si přál, nikoho a nic 

nemá, nikdo mu život neorganizuje, ale také mu nikdo nepodá ruku, neposadí se s ním 

za stůl, nepodá chléb. Je sám a zjišťuje, jak je to hrozné být sám. Samota a opuštěnost je

ovocem lidské vzpoury proti Bohu i člověku.106  

V těchto verších je zásadní i obraz pasáka vepřů, pro Židy nečistých zvířat. Pást 

u pohana vepře je pro Žida nepřípustná činnost, nepředstavitelné ponížení a odcizení.107 

Ze syna se stává ubožák, otrok.

17 Tu šel do sebe a řekl: 'Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu 

hynu hladem! 18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i 

vůči tobě. 19 Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých 

nádeníků.' 

Komentář praví, že doslova „přišel k sobě“.108 V tomto místě dochází k obratu, 

„obrácení“, syn pochopí, že je ztracený, že doma byl svobodný a že nádeníci jeho otce 

jsou na tom lépe než on. Tím začíná jeho nové myšlení a jednání, které je motivováno 

vizí jiné společnosti, životem v otcově domě, přeneseně v Božím království. Na to 

103 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 146.
104 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 255. 
105 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 85.
106 ŠIROKÝ, Jan J. K člověku hříšnému se obrátil: kázání na evangelium podle Lukáše, s. 230.
107 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 255. 
108 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 255. 
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poukazuje i narážka na Otčenáš: u otce mají všichni svůj denní chléb109 a „společnost, 

v níž všichni hladoví jsou syceni (Lk 6,21), je království Boží (Lk 6,20).“110 

Když přišel k sobě, tak od sebe musel nejdříve odejít, žil nejen daleko od domova, 

ale i daleko od sebe sama, daleko od pravdy své existence. Nyní se vrací sám k sobě, 

domů.111 I když jít do sebe nemusí ještě znamenat jít k otci, také to může znamenat 

zůstat v sobě nebo naopak odejít jinam, ještě dál. Zde se syn rozhodne pro návrat. 

Nevíme, čím si potom cestou „domů“ prošel, ale podle textu to vypadá, že jeho první 

pohnutky k návratu nebyly motivovány láskou k otci. Už nechtěl živořit a viděl, že 

u otce by se měl lépe. Zůstával ještě vypočítavý a sebestředný jako na začátku.112 Ale 

alespoň si uvědomil svůj hřích a připravuje si vyznání, které věcně odpovídá vyznání 

celníka z Lk 18,13b.113 Vyznání, že zhřešil proti nebi, které označuje Boha, i proti otci, 

dobře vystihuje spojitost mezi vztahem k Bohu a k lidem. Lítost nad hříchem, kterou 

končí obě předchozí podobenství, se stává rozhodující. Také žádost, aby jej otec vzal 

pouze jako jednoho ze svých nádeníků, ukazuje na velikost jeho ponížení, neboť byl 

velký rozdíl mezi členem rodiny a najatým dělníkem bez nároku na trvalý pracovní 

poměr. Měl nárok na mzdu, ale ne na osobní vztah. Ačkoli syn žádá o toto nižší 

postavení, přesto používá oslovení otče. To vyvolá úplně jinou reakci…114 

20a I vstal a šel ke svému otci. 

Součástí pokání je i to, že nejenom mluví, ale skutečně vstane a jde. Přitom výsledek 

je nejistý, nebude záležet na něm. Ale protože už ztratil všechno, více už ztratit 

nemůže.115

20b Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a 

políbil. 

V této chvíli přebírá iniciativu otec. Vyhlíží svého syna, i když on je ještě daleko. Ten

už ušel sám kus cesty, ale stále byl ještě daleko (makran), tedy podle Lukáše ještě 

v pohanské oblasti. To naznačuje, že pro Boha je i tam člověk vyznávající hříchy 

prostřednictvím modlitby dosažitelný.116 Ještě než stačí syn cokoliv říci, čeká na něj 

109 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 556.
110 POKORNÝ, Petr. Luk 15, 11-32 a Lukášovo pojetí spásy, s. 175.
111 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 146-147. 
112 SCARANO, Angelo. O marnotratném otci, s. 27.
113 POKORNÝ, Petr. Luk 15, 11-32 a Lukášovo pojetí spásy, s. 175.
114 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 255. 
115 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 86.
116 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 556-557.
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s otevřenou náručí, je pohnut soucitem a běží mu vstříc (což bylo pro starší muže 

nedůstojné), objímá ho a líbá. Stejné sloveso pro výraz „pohnut soucitem“ 

(splanchnizomai) přisuzuje Lukáš Ježíšovi, když vynášejí mrtvého jediného syna vdovy 

(7,13) a v 10,33 milosrdnému Samařanovi. Objetí doslova znamená, že mu padl na 

šíji.117 „Odpouštějící otcova láska má prvenství před synovým vyznáním viny. 

Odpuštění nevyžaduje žádné skutky předem, ale obrácení.“118 Dokonce k obrácení cesty

k otci zřejmě stačí i taková nedokonalá lítost, která myslí v první řadě na sebe, protože 

se bude mít u otce lépe. Je to samozřejmě začátek cesty, vzdálenost mezi obrácením a 

příchodem domů může být značná, ale nesmíme zapomínat, že nám Otec vybíhá vstříc. 

Ví, že i ze zištné úvahy může vyrůst opravdová láska.119 Ví, že komu je mnoho 

odpuštěno, hodně miluje (Lk 7,47). Stejně jako přijímá otec syna, i Ježíš přijímá 

„mladší syny“ kolem sebe, celníky a hříšníky, kteří zpočátku zřejmě zůstávají v jeho 

přítomnosti kvůli sobě. Nejprve více vnímají, že jsou přijímaní a milovaní, než že by už 

oni sami milovali.  Obrácení je dlouhodobý proces, i když v sobě zahrnuje rozhodující 

momenty, jakými je například ocitnutí se na dně nebo setkání s milujícím otcem. 

Otcovo milosrdné nitro vidí především milovaného člověka, ne hříšníka. Chce se 

s milovaným osobně setkat, proto otec syna objímá  políbí. Zároveň mu tímto vrací 

ztracenou důstojnost.120 Takovéto setkání mohlo být pro syna silnějším momentem 

k obrácení se (už třeba i kvůli otci), než první zážitek v daleké zemi mezi vepři. 

21 Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se 

tvým synem.' 22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a 

oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte 

je, hodujme a buďme veselí,

Syn ještě ani nedokončí svou řeč a otec ho už obdarovává. Nejlepším oděvem, který 

je možné chápat jako odkaz na ztracený šat milosti, kterým byl člověk oděn na počátku 

a který ztratil hříchem. Otec mu jej teď znovu daruje.121 Dává mu i prsten, symbol moci,

tím vším mu navrací jeho synovskou důstojnost. Výraz obuv neznamená sandály, ale 

luxusní obuv nošenou při mimořádných událostech. Nestačí kůzle, ale tele doslova 

117 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 256. 
118 MÜLLER Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 129. 
119 ERNST J. Das Evangelium nach Lukas, RNT 3, Regensburg: Pustet, 1977, s. 310. In: MAREČEK, 
Petr. Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32), s. 9. 
120 SCARANO, Angelo. O marnotratném otci, s. 39.
121 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 147.

29



krmené zrním (ne trávou), které bylo určené k mimořádné hostině. I zde je radost 

z nalezení sdílená jako v předchozích dvou podobenstvích. Když se tak cenný kus 

porazil na něčí oslavu, byl to výraz velké pocty.122 V tomto verši jasně vidíme, že jako 

je syn nazýván marnotratným (v utrácení), můžeme jeho otce nazvat marnotratným 

v dávání, především ale své lásky. Miluje bez míry a bez konce.123 Ježíš tady přitom 

navazuje na Starý zákon, kde na mnoha místech najdeme pravzor této vize Boha, Otce. 

Například v Oz 11,1-9: „což bych se tě, Efraime, mohl vzdát…Mé vlastní srdce se proti 

mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, 

…protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem svatý uprostřed tebe…“ 

24 protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.' A začali se 

veselit.

Pojetí ztracení a nalezení jako smrti a zmrtvýchvstání najdeme u Lukáše už v příběhu

o nalezení dvanáctiletého Ježíše po třech dnech v chrámě (Lk 2,46). Toto téma také 

opakuje námět obou předchozích podobenství.124  Synovo obrácení interpretuje jako 

vzkříšení od smrti k životu. Bůh hledá hříšníka a chce, aby žil.125

8.3. Starší syn
V životě nejde jen o vztah k Bohu, protože lidé nejsou jen synové, ale i bratři. Návrat

k otci je vždy také návratem k bratřím. Jak přijmou zbloudilého syna? O tuto otázku jde 

v této druhé části podobenství.126

25 Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a 

tanec. 

Na scénu vstupuje starší bratr. V řeckém textu slyší, když se vrací domů, doslova 

„symfonii a chóry“. Znamenají hudbu, ale i souzvuk, což je pro církevní Otce obraz 

symfonie víry, která činí křesťanství radostí a svátkem.127 Hudba ladí, slyší tedy soulad 

a harmonii, které doma panují. Bez něho. A on do této harmonie vnese nesoulad.128 

26 Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. 27 On mu 

odpověděl: 'Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma 

122 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 256.
123 SCARANO, Angelo. O marnotratném otci, s. 43.
124 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 256. 
125 MÜLLER Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 129. 
126 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 176.
127 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 147.
128 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 88.
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živého a zdravého.' 28 I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu.

Starší syn zprvu o návratu bratra ještě nic neví, ale už předem vyjadřuje nedůvěru 

vůči radosti, která je nezvyklá a podezřelá. Nejde se tedy podívat dovnitř sám, ale volá 

si služebníka. Je zajímavé, že ten říká tvůj bratr, tj. přejal otcovu perspektivu a vzal ho 

zpátky do rodiny.129 

Autor zde projevuje velkou psychologickou vnímavost. Starší syn dává najevo hněv 

tím, že nechce vejít dovnitř a radovat se s ostatními. Je tedy také mimo domov (jako 

předtím jeho bratr), ale otec vyjadřuje svou lásku tím, že mu (stejně jako u mladšího 

syna) vychází sám vstříc. Výraz „domlouvat“ (parakaleó) může znamenat i nabádat (Lk

3,18), prosit (Lk 7,4; 8,31) nebo utěšovat (Lk 16,25), které zdůrazňuje citový tón, jenž 

zazněl už u mladšího syna ve slovech „byl pohnut soucitem“.130 Ačkoli otec staršího 

syna neobjímá a nelíbá, protože ten by to zřejmě nebyl v tu chvíli schopen přijmout, 

vidíme, že miluje oba syny a touží po tom, aby se oba vrátili domů. 

29 Ale on odpověděl: 'Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; 

a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 30 Ale když přišel 

tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.'

Doslova překlad řeckého prézentu znamená, že syn se stále ještě cítí spoután těžkou 

prací, připadá si jako otrok. Volba slovesa dúleuó prozrazuje velkou hořkost. Poznámka 

o tom, že nikdy nepřestoupil otcova přikázání, otevírá prostor pro alegorii: je jako 

spravedliví Židé, kteří „pokání nepotřebují“.

Další hořká slova se týkají kůzlete, které nedostal, ačkoli bylo mnohem běžnější a 

levnější záležitostí oproti teleti. Také je zajímavé, že chce oslavovat „se svými přáteli“ a

ne s otcem. O svém bratru mluví jako o tomto tvém synu, jakoby s ním neměl nic 

společného a předkládá skandální obraz jeho života, který vyprávění samo 

nedosvědčuje. V tom mohla zaznívat ozvěna výtek k Ježíšovi, že se také spolčuje 

s takovými vrstvami (Lk 7,34.39).131 

Rozhořčení staršího syna ukazuje pravdu o jeho vztahu s otcem, který se jen zdánlivě

jevil jako věrný a harmonický. Syn vyjmenovává své zásluhy podobně jako farizeus 

v podobenství o farizeu a celníkovi (srov. Lk 18,11). Z vyčítavých slov o kůzleti vidíme,

že se jeho vztah k otci zakládal spíše na pocitu povinnosti, zásluze a odměně, než 
129 MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství, s. 88.
130 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 256. 
131 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 256-257.
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na lásce a úctě. Tato falešná dokonalost mu brání vstoupit.132 

Jeho hřích je podobný hříchu jeho bratra na začátku, chce si vystačit sám. Nechce 

přijmout zpět bratra, protože je konkurentem. Hříchem je vytěsnění Boha i bližního ze 

svého života, prosazení své vůle.133 

Vše se příčí jeho smyslu pro spravedlnost. I on možná snil o svobodě bez hranic, až 

vnitřně ve své poslušnosti zahořkl a už si ani neuvědomuje, jaká milost je být doma a 

jakou opravdovou svobodu má jako syn. Neví nic o tom, čím si musel jeho bratr projít. 

O jeho cestě a vnitřní proměně, o jeho bídě, sestupu a novém sebenalezení. Vidí jenom 

bezpráví.134 

Věrně pracuje, ale nerozumí svému otci v nejhlubším ryse jeho povahy -  v jeho 

milosrdenství. Sám nikdy neztroskotal a neví, jaké je to být ponížen, odcizen a umírat 

hlady. Neuvědomuje si, co v otcově blízkosti má.135 Zakládá si na vlastních výkonech, 

z nichž odvozuje svou hodnotu, ne ze svého synovství. Z toho všeho nám vysvítá, že 

ačkoli zůstal s otcem doma, přesto se mu také vzdálil a odcizil. Už snad ani nevnímal, 

že je také jeho milovaným synem.

31 On mu řekl: 'Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. 

Tyto verše doslovně začínají něžným oslovením „dítě“, což je něžnější a citově 

silnější než synu, a vysvětlují velikost toho, být dítětem. Zaznívá zde ujištění, že jeho je 

vše a o nic nebude ukrácen. Byl vždycky u otce a měl plnou účast na jeho blahobytu. 

Jsou to stejná slova, jakými Ježíš popisuje svůj vztah k Otci: „a všechno mé je tvé a 

všechno tvé je mé.“(Jan 17,10). Také si zde můžeme všimnout, že otec jemně opravuje 

„tento tvůj syn“ na „tento tvůj bratr“. Starší syn je ale tak uzavřený do sebe, že nevidí 

ani otcovu lásku a štědrost, ani není schopen přijímat; pozvání na hostinu i vlastního 

bratra. Přestože všechno otcovo bohatství je i jeho, on se cítí jako chudý. Proto je 

nepřející vůči bratru. Přitom Pán se uchází i o srdce protivníků, prosí je a zve, aby i oni 

vešli a slavili…136 

32 Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase 

žije, ztratil se, a je nalezen.'" 

132 MAREČEK, Petr. Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32), 
s. 14. 
133 ŠIROKÝ, Jan J. K člověku hříšnému se obrátil: kázání na evangelium podle Lukáše, s. 229-230.
134 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 149.
135 POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona, s. 117.
136 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 149.
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Slovo „radovat se“ (chairó) tvoří spojnici mezi tímto příběhem a „radostí“ 

předchozích dvou (Lk 15,5.10).137 Také tu podruhé zaznívá „refrén“ podobenství, který 

nám říká, jak to po celou dobu viděl otec. Protiklad byl „mrtev“ (nekros) a „zase žije“ 

(anezésen) je v rámci vyprávění metaforou, ale jeho další opakování zde na konci 

naznačuje, že může také být klíčovou teologickou výpovědí o lidské existenci. Jedná se 

o novou interpretaci výkladu křtu, jak jej nalézáme v Řím 6,3nn. Smrt a život je již 

u Pavla důsledek hříchu a milosti. Lukáš se tím snaží pro pohanské čtenáře interpretovat

metaforu o Ježíšově oběti pro dobro hříšníků, která byla bez židovského kultického 

pozadí obtížně srozumitelná.138 

8.4. Otec jako obraz milosrdného Boha
Otec v tomto podobenství bezpochyby znázorňuje Boha. Můžeme v něm vidět přímo

Boha Otce nebo Ježíše, který se svým chováním stává zjevením Otce. V tomto 

podobenství Ježíš ospravedlňuje své chování tím, že je vztahuje k chování otce, s nímž 

se identifikuje. Tak stojí v jeho středu jako uskutečnění otcovského konání.139

Otec v podobenství je čekajícím otcem. Dává svobodu mladšímu (v. 12) i staršímu 

(v. 28) synovi. Chce, aby jeho děti byly svobodné a měly svobodu milovat. Tato 

svoboda v sobě ale obsahuje možnost, že odejdou do daleké země jako mladší syn 

(v. 13) nebo odmítnou opětovat otcovu lásku. Přestože otec tuší, jakou bolest mu takové

jejich rozhodnutí může způsobit, nikoho k ničemu nenutí, nepřikazuje, ani s nikým 

nemanipuluje. Jen jim vyjadřuje a nabízí svojí lásku, kterou oni mohou (nebo nemusí) 

svobodně přijmout (v. 20,22-24,28,31-32). Bezmoc jeho lásky je právě bolestným 

důsledkem svobody, bez ní však láska není láskou. Je těžké být doma a čekat. Z otcova 

chování můžeme usuzovat, že ho trápí, že srdce jeho synů jsou daleko (srov. Iz 29,13). 

Touží přivést svoje děti zpět k sobě,140 ale čeká, jak se rozhodnou. Každý má svou 

cestu. Obrácený může být věrnější než ten, který nikdy neklesl. I cesta k hříchu může 

být cestou k poznání a nakonec se může stát cestou k návratu (viz mladší syn, v. 13-19). 

Věří v dobro, které v synech je. Žádná situace pro něj není beznadějná.141 Nechce je 

trestat, protože se už dost potrestali sami svým vnějším nebo vnitřním odchodem. Chce 

jim sdělit, že láska, kterou hledali jinde, tu pro ně vždycky byla, je a bude. 

137 JOHNSON Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 257.
138 HECKEL, Ulrich  - POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona, s. 557.
139 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 148-149.
140 NOUVEN, Henri J. M. Návrat ztraceného syna. Praha: Paulínky, 2001, s. 104.
141 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 191.
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Také si nenechává nic pro sebe. Vydává se cele svým synům. Nejprve dává mladšímu

v plné míře, o co žádá (v. 12), potom ho zahrne dary při jeho návratu (v. 22-23); 

staršímu říká, že vše, co má, je jeho (v. 31). Dává, aniž by chtěl něco na oplátku, a 

miluje, aniž by si pro svou lásku kladl podmínky.142 

Opakovaně odpouští, nevyčítá, neobviňuje. Nezakládá si na své důležitosti a moci. 

Naopak sám vyvíjí iniciativu, která je někdy pro jeho osobu až nedůstojná, když oběma 

vychází vstříc a touží je přivést domů (v. 20,28). Své syny nesrovnává, nezáleží na 

jejich zásluhách, každého miluje plnou mírou své lásky jen proto, že je jeho synem. Zve

všechny na hostinu (v. 23), svojí radost chce sdílet jako v nebeském království: 

„Řekněte pozvaným:'Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, 

všechno je připraveno; pojďte na svatbu!'”(Mt 22,4).143

Na otcově chování můžeme pozorovat otcovské i mateřské rysy (v. 20x22,28,31). 

Ve verši 20 zřejmě nejprve vyhlíží svého syna podobně jako kdysi Tobiášova matka: 

„Vyběhla a pozorovala cestu, po níž odešel její syn. Činila tak denně.“ (Tob 10,7), 

protože otec syna spatří, když byl ještě daleko. Potom je pohnut lítostí a běží mu vstříc, 

navíc ho pak ještě objímá a líbá (jako matka). Naproti tomu ve verši 22 otec vystupuje 

jako pán domu, který dává rozkazy svým služebníkům. A ve verši 31 otec něžně 

oslovuje staršího syna „dítě“. Tyto otcovské a mateřské rysy, které u otce nalézáme, 

inspirovaly Rembrandta a krásně je znázornil na svém obrazu „Návrat ztraceného syna“ 

v otcových rukou (viz příloha č. 3). Každá z nich je jiná. Jedna je mužská, pevná a silná,

druhá ženská, jemná a něžná. Mateřství i otcovství je v Bohu plně přítomné. Mateřské 

rysy Boha nalézáme už ve SZ, např. v Iz 49,15: „Cožpak může zapomenout žena na své 

pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na 

tebe nezapomenu.“ Podobný postoj dokládají i Ježíšova slova v Mt 23,27: „Jeruzaléme, 

Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem 

chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a 

nechtěli jste!“.144 „Bůh je zároveň otcem i matkou, pravdou i milosrdenstvím, silou 

i něžností. Boží něha však nikdy není slabostí, protože vždy kráčí bok po boku s jeho 

silou“ (A. Louf).145 

142 TROCHTOVÁ, Siarda L. Milosrdný Bůh Otec. Teologické texty 1999, roč. 10, č. 2, s. 58.
143 NOUVEN, Henri J. M. Návrat ztraceného syna, s. 122-123.
144 NOUVEN, Henri J. M. Návrat ztraceného syna, s. 108-109.
145 In: TROCHTOVÁ, Siarda L. Milosrdný Bůh Otec. Teologické texty 1999, roč. 10, č. 2, s. 58.
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Přestože představa o Bohu zůstává ve své plnosti jako celek pro člověka tajemstvím, 

jednotlivé aspekty jako kamínky mozaiky jsou poznatelné.146 V tomto podobenství nám 

Ježíš odhaluje tajemství Božího milosrdenství, které je základním Božím rysem. Je 

vnitřní podobou lásky (agapé), která je schopná se sklánět ke každému marnotratnému 

synovi, ke každé lidské bídě, zvláště pak morální, jako je hřích. Přestože jde o nerovný 

vztah, tak ten, kdo zakouší milosrdenství, se necítí ponížený, ale jakoby znovu nalezený

a znovu oceněný. Otec mu dává najevo především radost, kterou má z jeho návratu. 

Milosrdenství se ve své základní podstatě projevuje jako znovuocenění, jako dobývání 

dobra zpod všech vnějších nánosů zla, které je na světě a v člověku. Projevuje se jako 

tvůrčí láska, která se nenechá přemoci zlem, ale přemáhá zlo dobrem (Řím 12,21).147 

Milosrdenství otce je v tomto podobenství vyšší spravedlností, je tím nejdokonalejším 

uskutečněním spravedlnosti. Vede k návratu k pravdě o sobě samém.148 Oběma svým 

synům chce otec sdělit, že nejhlubší identita člověka je identita milovaného.149 

9. Shrnutí podobenství o ztraceném a nalezeném
Podobenství o ztraceném a nalezeném tedy odpovídají farizeům a učitelům Zákona, 

proč Ježíš přijímá hříšníky. První dvě jsou přípravou na třetí, kterým celá kapitola 

vrcholí. Ježíš na nich ukazuje, jaké je Boží jednání. Bůh hledá zbloudilé a ztracené. 

Když selhávají jejich síly, nese je silou své milosti. Nabízí jim znovu a znovu svou 

milost, ale nevykupuje člověka bez jeho souhlasu. Raduje se z jeho obrácení. I vina se 

může stát oslavou Boží, pokud vede k obrácení. Podobenství jsou i napomenutím všem, 

kdo odsuzují druhé.150 

Poslední podobenství má otevřený konec, nevíme, jak se syn rozhodl. Zůstávají 

nezodpovězené otázky, zda farizeové rozpoznali kontrast mezi jednáním otce a staršího 

syna vůči marnotratnému, zda pochopili, že teprve, když je s hříšníkem zacházeno jako 

se synem, má naději jím opět být. Že když předchází odpuštění, může z něj vyrůst 

změna. Že z návratu hříšníků je třeba se radovat a pokud to nedokáží, budou také mimo 

otcův dům. Ježíš jim chce připomenout, že Bůh, který dal zákon, také vyhlásil, že 

146 FRIELINGSDORF, K. Falešné představy o Bohu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995,
s. 17-18. In: TROCHTOVÁ, Siarda L. Milosrdný Bůh Otec. Teologické texty 1999, roč. 10, č. 2, s. 57.

147 JAN PAVEL II. Dives in misericordia. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, 
1996, IV. kap., čl. 6.

148 KASPER, Walter. Milosrdenství. Základní pojem evangelia - klíč křesťanského života. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 65.

149 TROCHTOVÁ, Siarda L. Milosrdný Bůh Otec, s. 57.
150 MERELL, Jan. Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, s. 197-198.
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nechce, „aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ“ (Ez 33,11). 

Radost z návratu ztraceného syna je větší než radost z nalezené ovce nebo mince. Je to 

velikonoční radost, protože syn, který byl mrtev, opět žije. Tato možnost se otevírá 

v Ježíši Kristu všem ztraceným.151

Poslání textu můžeme číst na mnoha rovinách. Jednou z nich je tato historická, 

realistická rovina, která již byla mnohokrát zmíněna, kdy Ježíš vyprávěl podobenství 

farizeům a učitelům Zákona jako zdůvodnění toho, proč přijímá hříšníky. Zároveň je 

pozváním na hostinu i pro ně. Ale Boží pozvání jde dál, takže je možné jej chápat 

i v rovině relace mezi Židy a pohany, což byl zřejmě i Lukášův teologický záměr, jak 

můžeme usuzovat ze zaměření celého evangelia. V hříšném synovi můžeme vidět svět 

pohanství, kterému Ježíš otevřel dveře společenství s Bohem. Zároveň otec potvrzuje 

synovství a věrnost staršího syna, který zůstal doma – Židů. Další dimenze, ve které lze 

podobenství chápat, je ohrožení „zbožných“ z jakéhokoli národa, těch, kteří nikdy 

žádný příkaz nepřestoupili. Bůh je pro ně především Zákon. Ale Bůh je větší a oni se 

musí obrátit od Boha – Zákona k Bohu lásky.152 

10. Poselství pro dnešní dobu
Co z toho všeho lze přenést do dnešní doby a inspirovat se tím? Text je 

mnohovrstevný, tedy jistě mnoho. Každého člověka mohou podobenství zasáhnout na 

jiném místě. Někdo si třeba celý život myslel, že musí usilovně Boha hledat a 

přemýšlel, jak ho najít. Ten může s úlevou zjistit, že Bůh se ho vlastně celou dobu snaží 

nalézt jako první – stejně jako ztracenou ovci. Stačí se jen nechat najít a nechat se jím 

milovat. A někdo jiný se pozná ve ztracené ovci, kterou nese pastýř na ramenou domů a 

může rozjímat o péči, kterou mu Bůh věnuje. Další se může před Bohem schovávat 

podobně jako ztracená mince, protože se bojí, že by se jeho hříchy nemusely Bohu líbit. 

Ten se může přestat bát, neboť nebeský Otec není jako pozemští otcové a touží 

shromáždit všechny své děti k sobě.

Snad každý člověk je někdy jako marnotratný syn, uchvácený pokušením odejít od 

Otce, aby mohl žít podle své vlastní vůle. Pak je zklamaný nicotnostmi, kterými se dal 

jako falešným mámením zlákat. Zůstává sám, opuštěný, zneuctěný a využívaný. Touží 

po návratu tam, kde byl milovaný. A Bůh jako otec čeká, až udělá alespoň těch pár 

151 MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, s. 178.
152 RATZINGER, Joseph. Ježíš Nazaretský, s. 150.
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kroků směrem domů, vybíhá mu vstříc, odpouští, objímá ho a chystá hostinu, kterou 

chce oslavit smíření, které je jeho darem.

Také je asi každý někdy jako ten starší syn. Sebestřednost ho činí závistivým, 

zatvrzuje jeho ducha, zaslepuje ho a uzavírá mu přístup k jiným a k Bohu. Otcova 

milosrdnost a laskavost ho dráždí a rozčiluje. Štěstí bratra, který byl nalezen, se mu 

stává hořkým. Když si to uvědomí, zjistí, že také potřebuje obrácení a smíření.153 

Naštěstí Otec čeká s otevřenou náručí i na něj.

Podobenství je výzvou stávat se stále více otcem, tím se připodobňovat Bohu a 

naučit se přistupovat ke každému člověku jako on. Dávat svobodu, nedržet druhého 

násilím u sebe, ale nechat ho jít svou vlastní cestou. I když to bolí a s vědomím, kam to 

může vést. Jak už bylo uvedeno, bezmoc a bolest lásky je důsledkem svobody, bez které

by ale láska nebyla možná.

Další výzvou je umět čekat jako Bůh, jak to ukazuje otec v podobenství. Lidské 

čekání mívá různé formy: např. pasivní, lhostejné čekání, uražené čekání na to, až druhý

pořádně odprosí, nebo je také možné to už vzdát a nečekat vůbec. Ale otec to nikdy 

nevzdává, čeká s otevřenou náručí, vyhlíží druhého, jestli a kdy už se vrátí, a když ho 

zahlédne, běží mu vstříc. Bez výčitek a podmínek odpouští, opět ho přijímá a objímá, 

i v případě, že jeho pohnutky k návratu nejsou zrovna z lásky. Toho ale asi člověk sám 

není bez Boží milosti schopen.

Aby toho člověk vůbec schopen byl, musí nejdříve sám na vlastní kůži zakusit 

takovýto návrat k Otci, bezvýhradné přijetí a odpuštění. Proto bylo tak důležité, že Ježíš

hříšníky nejprve přijímal a potom jim teprve řekl, aby už nehřešili (např. Ježíš a 

cizoložnice, Jan 8,11). Nejprve se člověk musí nechat jako marnotratný syn od otce 

obdarovat jeho milosrdenstvím, naplnit jím svoje srdce, až bude přetékat vděčností, a 

teprve poté ho může dávat dál. K tomu vyzývá i Ježíš: „Buďte milosrdní, jako je 

milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Pokud by měl člověk jistotu milovaného syna a srdce 

naplněné Boží láskou tak, že by mu nic nescházelo, byl by schopen milovat jako otec 

v podobenství - dávat a nic nečekat zpět, být dobrý i k nevděčným, znovu a znovu 

odpouštět. Nemusel by se bát zranění, protože jeho identitu milovaného by nikdo a nic 

nemohlo ohrozit (Řím 8,37-39). 

Tak proč je to tak těžké? Vždyť všichni lidé jsou hříšníci a Otec touží po tom, aby se 

153 JAN PAVEL II. Reconciliatio et paenitentia, s. 17-18.
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vrátili domů. Stačí udělat pár kroků k Otci a o zbytek se už postará, jen k tomu 

potřebuje náš souhlas. Ale asi právě proto, že jsou všichni hříšníci, tak ani nevidí, co 

všechno jim Bůh chce darovat. Pořád jim něco schází a vyčítají mu, že jim nedal ani 

kůzle. Bohužel jak je vidět na postoji staršího syna, tak ani milujícímu otci se nemusí 

podařit některé přesvědčit, aby vešli na hostinu a společně se radovali. A jak už bylo 

několikrát zmíněno, on nikoho nenutí, ale čeká, jak se každý rozhodne…

11. Osobní slovo závěrem
11.1. Závěr

Hlavním obsahem této bakalářské práce je výklad 15. kapitoly Lukášova evangelia. 

Na základě podobenství o ztracené ovci, minci a marnotratném synu jsem se pokusila 

nahlédnout obraz Boží lásky. 

Výrazem této lásky je milosrdenství, které Lukáš třemi podobenstvími o ztraceném a 

nalezeném mistrovsky popisuje. Celé Lukášovo evangelium se vyznačuje důrazem 

na milosrdenství jako Boží charakteristiku. Dalším motivem, který je v jeho evangeliu 

výrazný, je radost. Oba tyto motivy se opakují i v podobenstvích o ztraceném a 

nalezeném. 

Lukáš používá k vyjádření svých teologických záměrů narativní styl, techniku 

vyprávění příběhů ze života, které jsou dobře srozumitelné. Umí je výborně 

zakomponovat do celku evangelia. Podobenství 15. kapitoly jsou vložena do jeho 

středu. Nalézáme v nich také motivy odpuštění, pozvání k návratu, smrti a nového 

života. 

Shrnutí podobenství jsem se již věnovala v kapitolách 7 a 9. Myslím, že 

o jednotlivých aspektech podobenství bylo již dostatečně pojednáno, snažila jsem se 

také aktualizovat jejich poselství do dnešní doby, takže bych jen opakovala již shrnuté, 

proto si dovolím na závěr spíše několik osobních slov.

11.2. Osobní slovo
Jednotlivé verše mne vedly k hlubšímu zamyšlení nad Boží krásou, lidskou ubohostí,

šancí, kterou Bůh všem dává, a také sama nad sebou. Tato podobenství jsou úžasným 

textem, který může každého dovést k většímu poznání a porozumění Bohu, lidem kolem

sebe, jejich vztahu k Bohu i sám sobě. 

Podobenství jsou ale zároveň útěšná a povzbuzující (pro hříšníky všech dob). Dávají 
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naději a sílu pro naše snažení, protože ukazují na poslední cíl, ke kterému můžeme 

směřovat, kterým je radost a hostina v nebeském království. Ukazují cestu, jak je možné

se tam dostat, mohou se stát „návodem, jak milovat“.  

Zobrazují Boha jako milosrdného otce, kterého můžeme napodobovat. Není třeba se 

ho obávat, protože z podobenství poznáváme jeho laskavou a milující tvář. Dokonce lze

zahlédnout, jak touží po tom, abychom opětovali jeho lásku, a co je ochoten udělat pro 

to, abychom byli šťastní. Obraz Boha, který nikoho neodmítá, dává svobodu a miluje 

bez hranic, je poselstvím celé 15. kapitoly. 

Je moc krásné rozjímat o takovém nádherném Bohu, ale dalším krokem by měla být 

praktická realizace do života. To je zřejmě důvod, proč nám Ježíš podobenství zanechal 

a Lukáš zaznamenal pro další generace. Poselství je určeno všem. Jak jsem popsala 

v předchozí kapitole, z podobenství můžeme čerpat inspiraci na mnoha rovinách. Ke 

každému mohou „mluvit“ jinak a každý si v nich může najít svoje místo a svou výzvu 

ke změně. Pro mne osobně je největší výzvou stávat se stále více otcem, resp. matkou 

nejen svých pěti synů, ale naučit se přistupovat jako otec v podobenství ke každému 

člověku. Myslím si, že cílem života je především naučit se milovat, což je pro mne i pro

každého celoživotní úkol.  
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Příloha č. 1 – Lukášovo evangelium 15,1-32

1 Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2 Farizeové a 

zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3 Pověděl jim toto 

podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 

devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 
5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 když přijde domů, svolá své přátele a

sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘
7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí 

pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

8 Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí 

lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? 9 A když ji nalezne, svolá 

své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, 

který jsem ztratila.‘ 10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním 

hříšníkem, který činí pokání.“

11 Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. 12 Ten mladší řekl otci: 'Otče, dej mi díl 

majetku, který na mne připadá.' On jim rozdělil své jmění. 13 Po nemnoha dnech mladší 

syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek 

rozházel. 14 A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 
15 Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16 A byl by

si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. 17 Tu šel do 

sebe a řekl: 'Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 
18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 
19 Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých 

nádeníků.' 20 I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut 

lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. 21 Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi 

i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.' 22 Ale otec rozkázal svým 

služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv 

na nohy. 23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, 24 protože tento 

můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.' A začali se veselit.

 25 Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a 
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tanec. 26 Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. 27 On mu 

odpověděl: 'Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma 

živého a zdravého.' 28 I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. 
29 Ale on odpověděl: 'Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a 

mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 30 Ale když přišel 

tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené 

tele.' 31 On mu řekl: 'Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. 32 Ale máme 

proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je 

nalezen.'"

(Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Nový zákon. Ekumenický překlad, 

Praha: Česká biblická společnost, 1991, s. 79.)
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Příloha č. 2 – Tomášovo evangelium – výrok 107

Ježíš řekl: Království je podobné

pastýři, který má sto ovcí.

Jedna z nich, ta největší, zabloudila.

Nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu,

dokud ji nenašel. A jak byl unaven,

řekl té ovci: Mám tě rád víc než těch

devadesát devět. 

(POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium, překlad s výkladem. Praha: Kalich, 1981, 

s. 138.)
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Příloha č. 3 – Rembrandt van Rijn - Návrat 
ztraceného syna
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