
„Nezostáva nám iné, ako obdivovať spôsob, 
ktorý Pán používa na dialóg so svojím ľudom, 

aby odhalil svoje tajomstvo všetkým, 
aby nadchol bežných ľudí takým vysokým a náročným učením.“

(pápež František v apoštolskej exhortácii Radosť evanjelia, bod 141)



Náš život je popretkávaný stretnutiami s mnohými ľuďmi. Niekto-
rí z nich výrazne ovplyvnia našu ďalšiu životnú cestu. V mojom ži-
vote zohrali dôležitú úlohu kňazi vo farnosti Tvrdošín, kde som vy-
rastal. Túto knihu venujem tým z nich, ktorí už nie sú medzi nami 

a ktorým osobitne vďačím za ich príklad.

Július Chalupa (1950-1991)
Štefan Šmálik (1908-1991)

František Tondra (1936-2012)
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sUMMaRY

the parables of Jesus
a biblical and spiritual approach

Over a third of the Gospels written by Matthew, Mark, and Luke 
contains parables told by Jesus. Like the jewish rabbis of his time, Je-
sus used simple word-pictures, called parables, to help people un-
derstand who God is and what his kingdom or reign is like. Jesus 
used the ordinary everyday to point to another order of reality – the 
Kingdom of God. Jesus’ parables often involve an element of surpri-
se or an unexpected twist. The parable of the good Samaritan, for 
example, turned expectations on their head with the despised Sa-
maritan proving to be the wounded man’s neighbor. Why should a 
shepherd risk his life to find one lost sheep when ninety-nine are in 
his safe keeping? These challenge the hearer and invite us to reflect. 
Jesus meant for his parables to provoke a response.

My scientific publication aims to study 38 of the parables found in 
the gospels. I offer not only their literary form and placement within 
each gospel, but also their application to contemporary issues of life. 

I would like to express my sincere gratitude to a number of peop-
le who have helped me in important ways with their support and 
friendship.

Spišské Podhradie, April, 28th, 2015



13

pRedhovoR
 
V tejto vedeckej publikácii ponúkam biblický a spirituálny po-

hľad na 38 Ježišových podobenstiev. Mojím úmyslom je poukázať na 
niektoré biblické aspekty, ktoré pomôžu lepšie porozumieť ich po-
solstvo. Nezostal som však len pri tom. Uvádzam aj zamyslenia pre 
duchovný život, lebo zmyslom podobenstiev je vyzvať čitateľov/po-
slucháčov, aby uviedli do života pravdu, ktorú podobenstvá ponú-
kajú. 

Za východisko mi poslúžili viaceré vedecké publikácie, ktoré uvá-
dzam v závere. Zvlášť chcem vyzdvihnúť knihu Arlanda J. Hultgre-
na s názvom The Parables Of Jesus vydanú v roku 2000.

Použité úryvky biblických textov a skratky biblických kníh vy-
chádzajú z vydania: Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava : SSV 
1997.

V prípade, že podobenstvo zachytili viacerí evanjelisti, uvádzam 
text len jedného z nich. V komentári však už vysvetľujem rozdiel-
nosti podobenstva v jednotlivých evanjeliách. Ponechávam na čita-
teľoch/poslucháčoch, aby si prečítali podobenstvo v podaní toho-
ktorého evanjelistu. 

Ďakujem všetkým, ktorí ma naďalej úprimne podporujú svojím 
priateľstvom, záujmom a pomocou. 

Spišské Podhradie 28. apríla 2015
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podobenstvá a iCh vÝKLad

Ježiš vo svojom učení používal podobenstvá veľmi často. Takmer 
až 1/3 jeho učenia bola podaná v podobenstvách. Je potrebné pove-
dať, že ony nie sú Ježišovou novinkou. Používali ich už rabíni pred 
ním a boli bežné v židovskom prostredí tej doby. Ježiš tejto zaužíva-
nej forme príbehov však dal nový rozmer. Za ich pomoci viedol svo-
jich poslucháčov do sveta, o ktorom mal to najhlbšie poznanie. Je to 
Boží svet s vlastnými pravidlami a logikou, ktorá sa mnohokrát od-
lišuje od našich predstáv a očakávaní.1 

Podobenstvá sa nerozprávali na skrátenie dlhej chvíle. Ich vy-
rozprávanie bolo najčastejšie reakciou na nejaký problém, správa-
nie alebo postoj, ktorý si žiadal zdôvodnenie alebo vysvetlenie. Po-
dobenstvo O dvoch dlžníkoch (Lk 7,36-50) je reakciou na pohorše-
nie farizeja Šimona, ktoré Ježiš vyvolal svojím postojom k hriešnici. 
Podobenstvo O stratenej ovci (Lk 15,3-7) je Ježišovou odpoveďou na 
skutočnosť, že prijímal hriešnikov a mýtnikov, čo vyvolávalo pohor-
šenie u farizejov a zákonníkov.

Grécke slovo označujúce podobenstvo je parabolé a doslova zna-
mená postaviť vedľa seba.2 Ide o porovnanie dvoch skutočností, kto-
ré sú postavené vedľa seba. Jedna skutočnosť (Božie kráľovstvo, Je-
žišovo správanie a pod.) je porovnané s druhou skutočnosťou, kto-
rou je nejaký obraz (kupec, čo hľadá vzácne perly; rozsievač, ktorý 
seje zrno; kráľ, čo chystá svadbu pre svojho syna atď.). Porovnanie 
týchto skutočností je vlastným zmyslom podobenstva. Cieľom je zis-

1. Porov.: LOHFINK, G.: Jesus of Nazareth. What He Wanted, Who He Was. Col-
legeville : Liturgical Press, 2012, s. 120; MAILLOT, A.: Le parabole di Gesú. Milano : 
Edizioni San Paolo, 1997, s. 12. 

2. Porov.: SCOTT, B. B.: Hear Then the Parable. A Commentary on Parables of Je-
sus. Minneapolis : Fortress Press, 1989, s. 19. 
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o hoRČiČnoM ZRnKU (Mk 4,30-32; Mt 13,31-32; Lk 13,18-19)

Mt 13,31-32

31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: «Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému 
zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých 
semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže pri-
lietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.»

Hoci podobenstvo uvádzajú všetci traja synoptici, Matúš a Lu-
káš majú k sebe bližšie v porovnaní s Markom. Matúš a Lukáš majú: 
1. rovnaký výraz „človek vzal a zasial“; 2. hovoria o „strome“; 3. majú 
rovnaké zakončenie „nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch“. Nič z 
toho Marek neuvádza. Znamená to, že Matúš a Lukáš nemuseli pre-
vziať podobenstvo z Marka, ale z iného spoločného prameňa, kto-
rý odborníci zvyknú označovať prameň Q, alebo prameň Ježišových 
výrokov. žiaľ, podobenstvo nemá aplikáciu typu „a tak je to s kaž-
dým, kto... ; rovnako to bude aj s...“ a pod. Preto sme odkázaní na 
pochopenie posolstva v rámci samotného textu a kontextu, do kto-
rého je vložené v jednotlivých evanjeliách. hlavný dôraz sa kladie 
na malý nepatrný začiatok a na mohutný koniec. Spolu s podoben-
stvom O rozsievačovi, O zrne zasiatom do zeme a O kvase, patrí me-
dzi tzv. podobenstvá o raste. Všetky štyri nekladú dôraz na postup-
ný rast, ale na kontrast medzi skromným začiatkom a veľkým vý-
sledkom. 

Aj v rabínskej a gréckej kultúre nájdeme dôkazy toho, že zrnko 
horčice sa považovalo za najmenšie spomedzi zŕn. Iste, dnes sú zná-
me ešte aj menšie zrnká, ale Ježiš vychádzal z vtedajšieho poznania. 


