
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
49.ČÁST LUK. 15:1-10

ZTRACENÁ MINCE

Nalezené mince, ilustrační 

foto, zdroj Unsplash



1) PODOBENSTVÍ

LUK.15.1-1/11

Lukáš 15:1 Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.

2 Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“

3 Řekl jim toto podobenství:

4 „Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch devadesát devět v 

pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne?

5 A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena,

6 přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: ‚Zaradujte se se mnou, protože jsem 

nalezl svou ovci, která se ztratila.‘

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

než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“

8 „Nebo nějaká žena, která má deset drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, 

nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne?

9 A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Zaradujte se se mnou, protože 

jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila.‘

10 Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí 

pokání.“



2) ŠPATNÁ POVĚST

LUK.15.1-2A/11

Lukáš 15:1 Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.

2 Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“

Ježíš byl pro farizee také hříšník, protože přijímal i celníky, prostitutky, lidi, které 

farizeové považovali za velmi špatné.

Z vnějšku mohou lidé působit jako spořádaní, slušní lidé a přitom mohou dělat ty 

nejodpornější zločiny a podvody, jsou pyšní a sebestřední. Naopak lidé, kteří 

vypadají všelijak, mohou být pokorní a ochotní se poddávat Bohu.

Ježíš nedělal rozdíly mezi lidmi podle toho, jak vypadali, přijímal je všechny.

Farizeové si zakládali na tom, jak vypadají navenek, ale Ježíš jim říkal – to je jen 

maska, uvnitř vám jde jen o peníze, o vlastní zájmy.



2) ŠPATNÁ POVĚST

LUK.15.1-2B/11

Lukáš 15:1 Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby 

ho slyšeli.

2 Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá 

hříšníky a jí s nimi.“

Farizeové neviděli proměnu, jakou tito hříšníci prodělali. 

Ježíš mezi ně nechodil, aby dělal to, co oni, ale aby jim mluvil 

o Božím království, o biblických principech. Ježíš jim pomáhal 

žít jinak, dával jejich životům nový směr.

Jeho vlivem se proměňovali:

- Celník Zacheus začal být poctivý

- Celník Matouš se stal jedním z jeho apoštolů

- Marie Magdalská byla zbavena 7 démonů a byla jeho 

věrná následovnice (dle tradice pomáhala apoštolu 

Janovi při budování sboru v Efezu)

Rembrandt van Rijn, Svatý 

Matouš a anděl



3) REPTÁNÍ

LUK.15.1-3/11

Lukáš 15:1 Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.

2 Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“

Takže ti lidé se špatnou pověstí (kolaboranti, prostitutky, lidé, kteří něco provedli, 

…) chtěli být Ježíši co nejblíže. Tlačili se na něj, jen aby něco slyšeli, aby je Ježíš 

mohl uzdravit.

Představitelé církve říkali – tito hříšníci tady nemají co dělat, ti nám to tady kazí.

Vůbec se jim nelíbilo, že Ježíš je nějak moc přijímá. To pro ně znamenalo, že Ježíš 

byl také hříšník.

Začali tedy reptat. Co to je? Hlasitě nebo polohlasně dávali najevo svou 

nespokojenost a nesouhlas s Ježíšovým jednáním. Je to takové negativní mluvení, 

dnes bychom to nazvali nadávání nebo pomluvou.



4) PODOBENSTVÍ

LUK.15.1-4/11

Lukáš 15:1 Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby 

ho slyšeli. 2 Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk 

přijímá hříšníky a jí s nimi.“

Ježíš jim tedy řekl 3 ilustrace (podobenství) o tom, jak je 

důležité přijímat tyto lidi, proto oni činili pokání, změnili se, 

uznali ho jako Pána. Kdekoliv Ježíš nalezl někoho, kdo byl 

ochoten vyznávat své hříchy, tak se mu věnoval, pomáhal mu 

duchovně.

Farizeové ale tyto lidi odmítali, místo toho, aby jim pomáhali. 

Ježíš těmto farizeům předkládá 3 podobenství – o ztracené 

ovci, ztracené minci a ztraceném synu. Farizeové si nikdy 

nebyli ochotní přiznat, že i oni jsou ztracení hříšníci. Tyto 

podobenství ukazují, jak má Bůh velikou radost, když jsme 

ochotni se měnit a jak ho netěší, když jsme samo spravedliví.

Radost, ilustrační foto, zdroj 

Unspalsh



5) ZTRACENÁ OVCE

LUK.15.1-5A/11

3 Řekl jim toto podobenství:

4 „Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, 

nezanechá těch devadesát devět v pustině a nejde za tou 

ztracenou, dokud ji nenalezne?

5 A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena,

6 přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: 

‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se 

ztratila.‘

Ježíš pomáhá těm, kteří si chtějí nechat pomoct. 

Ježíš je dobrý pastýř a pokud zabloudíme, jsme daleko od 

Boha, pak jde a hledá  nás, jde nám vstříc, mluví k nám, touží, 

abychom byli schopni poslouchat jeho hlas.

Když reagujeme, porozumíme, že jsme někde špatně a 

vydáme se cestou změny, pak je Ježíš z nás nadšený.

Ovce, ilustrační 

foto, zdroj 

Unspalsh



5) ZTRACENÁ OVCE

LUK.15.1-5B/11

3 Řekl jim toto podobenství:

4 „Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, 

nezanechá těch devadesát devět v pustině a nejde za tou 

ztracenou, dokud ji nenalezne?

5 A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena,

6 přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: 

‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se 

ztratila.‘

Celé nebe se raduje, když tomu porozumíme, když činíme 

pokání, když jsme ochotni změnit svůj život.

Ježíš pak pořádá nebeskou párty a spolu s anděli se raduje a 

říká - vidíte tu změnu!

Ovce, ilustrační 

foto, zdroj 

Unspalsh



6) OCHOTA NECHAT SE VÉST
LUK.15.1-6/11

7 Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad 

jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 

devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání 

nepotřebují.“

Farizeové měli pocit, že nepotřebují žádné pokání –

my jdeme po správné cestě!

Ovce ale nejsou moc chytrá zvířata, lehce se ztratí. 

Potřebují vedení od někoho, kdo vidí dál – pastýř. 

Ovce nevidí nebezpečí.

Ježíš po nás nechce něco těžkého – jen pokoru a 

poddanost jeho vedení. Činit pokání = změna 

myšlení, postojů a také ochota nechat se vést.

Začínejme den s tím, že poprosíme Ježíše, aby nás 

vedl!

Ovce a pastýř, ilustrační foto, zdroj 

Unspalsh



7) DEVADESÁT DEVĚT
LUK.15.1-7A/11

7 Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad 

jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 

devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání 

nepotřebují.“

Devadesát devět ovcí symbolizuje zákoníky a farizee. 

Ztracená ovce je obraz celníka nebo všeobecně 

známého hříšníka. Když si všimne, že jedna z ovcí se 

ztratila, nechá těch 99 v pustině (ne v ohradě). 

Tím zde neříká, že je nezodpovědný, ale že je 

důležitější ten jeden hříšník, který činí pokání než 99, 

kteří mají pocit, že žádné pokání dělat nemusí.

Církev musí být stále v pohybu, ochotna ke změně.

Ovce, ilustrační foto, zdroj 

Unspalsh



7) DEVADESÁT DEVĚT
LUK.15.1-7B/11

5 A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena,

6 přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: 

‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, 

která se ztratila.‘

Vidíme zde to velkou péči, kterou Bůh vynakládá, jen 

aby nás našel.

Když nás najde, pak nás nese. Zachráněná ovce 

mohla být v důvěrném postavení.

Celé nebe je ale smutné z těch, kteří jsou 

přesvědčeni, že jsou dobří lidé. Písmo říká, že jsme 

všichni hříšníci, že všichni potřebujeme prosit Boha, 

aby nám odpustil naše hříchy.

Ovce, ilustrační foto, zdroj Unspalsh



7) DOBRÝ PASTÝŘ
LUK.15.1-7/11

Jan 10:11 Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř 

pokládá svou duši za ovce.

Žalmy 23:1 Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, 

nebudu mít nedostatek. 2 Dává mi uléhat na 

travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech 

odpočinku. 3 Obnovuje mou duši, pro své jméno mě 

vodí po pravých stezkách. 4 I kdybych šel údolím 

nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se 

mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. 5 Připravuješ mi 

stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, 

můj kalich přetéká. 6 Dobrota a milosrdenství mě 

budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po 

dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Ovce a pastýř, ilustrační foto, zdroj 

Unspalsh



8) MINCE

LUK.15.1-8A/11

8 „Nebo nějaká žena, která má deset drachem 

a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, 

nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji 

nenalezne? 9 A když ji najde, svolá přítelkyně a 

sousedky a řekne: ‚Zaradujte se se mnou, protože 

jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila.‘

Drachma byla řecká stříbrná mince o hodnotě 

denáru (tedy denní mzda)

Zde vidíme podobný obraz:

9 drachem = lidé, kteří si nepřipadají ztraceně

1 drachma = člověk, který si uvědomuje, jak 

daleko je od Boha

Nalezené mince, ilustrační 

foto, zdroj Unsplash



8) MINCE

LUK.15.1-8B/11

8 „Nebo nějaká žena, která má deset drachem a 

jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a 

pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne? 9 A když ji najde, 

svolá přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Zaradujte se se 

mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem 

ztratila.‘

Každý máme svojí hodnotu, jsme velmi důležití.

Zároveň ale mince není živá – to může ukazovat na to, 

že bez Boha sice máme hodnotu, ale jsme mrtví hříšníci 

(stav člověka, který je oddělen od Boha).

Efezským 2:1 Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá 

provinění a pro své hříchy,

Nalezené mince, ilustrační 

foto, zdroj Unsplash



9) OZDOBA
LUK.15.1-9/11

8 „Nebo nějaká žena, která má deset drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, 

nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne? 9 A když ji najde, svolá přítelkyně a 

sousedky a řekne: ‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila.‘

První podobenství mluvilo o mužích (pastýř, soused, přítel), toto o ženách (žena, sousedka, 

přítelkyně), třetí podobenství mluví o dětech (o synech).

Ženy často nosily tyto stříbrné mince jako ozdobu, např. jako čelenku.

Mohlo to být také věno této ženy v podobenství.

Tetradrachma krále Attala, 

Pergamon cca 230 př.n.l., 

zdroj Wikipedia



10) RADOST
LUK.15.1-10/11

6 přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: 

‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, 

která se ztratila.‘

7 Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad 

jedním hříšníkem, který činí pokání, ….

9 A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a 

řekne: ‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla 

drachmu, kterou jsem ztratila.‘

10 Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími 

nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“

Ježíš tímto vyzýval farizee, aby se radovali, že ti 

celníci a hříšníci činí pokání – zaradujte se se mnou!

Jenže oni se neradovali. Proč? Protože jim to 

nabourávalo představu, že jen oni mohou vstoupit 

do nebe!

radost, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



11) PŘEPLAVAT OCEÁN

LUK.15.1-11A/11

Farizeové byli přesvědčeni, že Bůh je přijímá kvůli tomu, 

co pro něj dělají. Mysleli si, že budou v nebi pro to, jak 

jsou dobří. Podobně i my si můžeme myslet, že jsme 

dobří lidé, neděláme nic špatného a proto nás Bůh 

přijme do svého království.

Celníci a prostitutky byli přesvědčeni, že nejsou dobří a 

že potřebují Boha, aby jim odpustil hříchy.

Jenže to potřebují i ti, kteří si myslí, že jsou dobří lidé. 

Všichni jsme hříšníci a všichni potřebujeme odpuštění. 

Nikdo nedosahuje úrovně, co Bůh po nás požaduje.

On je svatý (čistý bez hříchu) a takoví, jací jsme, nás 

nemůže přijmout.

oceán, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



11) PŘEPLAVAT OCEÁN
LUK.15.1-11B/11

Myšlenka toho, že jsme hříšníci, nás pokořuje, neslyšíme 

to rádi.

Raději bychom slyšeli, že jsme dobří lidé.

Jsme všichni hříšníci, někdo větší a někdo menší. 

Farizeové ale nesnesli pomyšlení, že by oni byli také 

hříšníci.

Mysleli si, že svými skutky se dostanou k Bohu.

Efezským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a 

ta záchrana není z vás -- je to Boží dar;

9 není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.

oceán, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



11) PŘEPLAVAT OCEÁN
LUK.15.1-11C/11

Proto potřebujeme všichni Ježíše, aby nám odpustil 

naše hříchy.

Farizeové byli jako trénovaní dobří plavci (chovali se 

slušně, nedělali žádné moc špatné věci, byli věrní v 

manželství, ….). To je dobře, ale nestačí to na 

přeplavání oceánu, ten nepřeplave nikdo.

Ať už jsme dobří nebo špatní plavci (menší nebo větší 

hříšníci), potřebujeme někoho, kdo nám pomůže 

překonat oceán (tedy vlastní hříšnost).

My jsme se všichni narodili jako hříšníci a potřebujeme 

Ducha Svatého aby nám pomáhal to překonávat.

oceán, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash



11) PŘEPLAVAT OCEÁN
LUK.15.1-11D/11

Efezským 4:25 Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý 

se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla.

Koloským 3:8 Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, 

špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst.

Jakubův 1:21 Proto odložte veškerou nečistotu a 

přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které 

má moc zachránit vaše duše.

1 Petrův 2:1 Odložte tedy každou špatnost a každou 

lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu

To je proces proměny, ochoty nechat Boha, aby nás 

proměňoval. Farizeové říkali, že proměnu nepotřebují.

oceán, ilustrační foto, zdroj 

Unsplash


