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On odpověděl: „Mně se nechce“,  
ale potom toho litoval, a přece šel. (…)  
Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?  
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26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ CYKLU A 

Evangelium (Mt 21,28-32) 

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva 

syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: `Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' On 

odpověděl: `Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a 

řekl totéž. Ten odpověděl: `Ano, pane,' ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu 

vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a 

nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal 

správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to 

viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: Co soudíte o tomto případu: Jeden 

člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes 

pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce“, ale potom toho litoval, 

a přece šel. Otázka má vyvolat pozornější naslouchání. Motiv „práce na 

vinici“ spojuje toto podobenství s podobenstvím z minulé neděle (Mt 20,1-16). 

Negativní odpověď zahrnuje neposlušnost a vzpouru – něco nemyslitelného 

v tak výrazné patriarchální společnosti, jakou byla židovská pospolitost. 

Nicméně tento postoj (nebo smýšlení) nebyl trvalý. 

Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane,“ ale nešel. 

Otec pak přistoupil k druhému synu a požádal ho o totéž. Reakce byla 

okamžitě kladná: „Zde jsem, pane“ (tak přesněji podle řeckého textu; slova 

„zde jsem“ vyjadřují ochotu k naslouchání, pohotovost k službě, viz Iz 6,8). 

I oslovení „pane“ podtrhuje tento postoj podřízenosti. V kontrastu k této 

kladné odpovědi stojí následná neposlušnost (je tu dokonalý protiklad mezi 

prvním a druhým synem, reakce jsou opačné). 

„Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ 

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do 

Božího království.“ Na otázku „kdo splnil otcovu vůli?“ je samozřejmá 

odpověď „ten první“. Méně samozřejmá a šokující je však aplikace s úvodním 

výrazem „amen, pravím vám“, který dodává velkou závažnost následujícím 

slovům. Tato aplikace ztotožňuje náboženské předáky s druhým synem, který 

vposledku nesplnil otcovu vůli, ačkoli původně měl „dobrou vůli“ a snahu; 

vždyť tito lidé přijali a žili zákon, ale nesetrvali v postoji poslušnosti a odmítli 

Boží vyslance, například Jana Křtitele, ale i samotného Krista. Evangelní 
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úryvek však nevypovídá o tom, že by nutně „selhali nadobro“, bez šance na 

pozdější obrácení. Na druhou stranu, „hříšní vyvrženci“ společnosti, 

prostitutky a hamižní výběrčí daní, kteří původně odmítli konat to, co si přál 

otec, se posléze změnili a obrátili jako první syn. 

Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. 

Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste 

se nezměnili a neuvěřili jste mu. Jan přišel „po cestě spravedlnosti“ – to 

patrně znamená, že Jan přišel „po cestě spásy“ (spravedlnost je v Bibli častým 

synonymem spásy). Jinými slovy přišel, aby pokračoval „v linii dějin spásy“, a 

sice jako předchůdce Krista. Touto výpovědí se zároveň odpovídá na 

nezodpovězenou otázku v předcházejícím úryvku („Odkud měl Jan pověření 

křtít? Z nebe, či od lidí?“ – 21,25). Náboženská elita neuvěřila tomuto Božímu 

poslu, a tím obrazně řečeno „odmítla jít na vinici“, splnit Otcovu vůli. Naproti 

tomu „outsideři“ společnosti uvěřili Božímu vyslanci a tím vydali svědectví, 

které mohlo a mělo pohnout duchovními profesionály. Ani toto svědectví však 

nebylo přijato a stalo se tak „zatěžující okolností“: farizeové a učitelé zákona 

nyní nemají omluvu. 

 

SHRNUTÍ 

Podobenství o dvou synech je prvním ze tří podobenství o neposlušnosti 

velekněží a starších. Perikopa je velmi dobře strukturována: nejprve stojí 

otázka, pak podobenství, nakonec aplikace. Ti, kteří se tázali po Ježíšově 

pravomoci („Jakou mocí to činíš?“ – v. 23), jsou zde usvědčeni jako neposlušní, 

protože nechtějí poslechnout Boží výzvy. Naše podobenství je názorným 

výkladem předchozí pasáže, kdy velekněží a starší lidu ukazují, že nepřijímají 

Boží podněty k obrácení (skrze Jana Křtitele, 25-27). 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Už se vám někdy stalo, že se vám nechtělo udělat třeba domácí úkol nebo jít si 

hrát se svým sourozencem? To, že se nám něco nechce, je úplně normální. 

Dokonce když řekneme, že to tak cítíme, tak to je upřímné. Další otázka ale je, 

jestli je správné a dobré udělat to nebo ne. A co když je to dobré udělat – cítím, 

že bych měl… udělám to? V životě se totiž k některým věcem musím také 

trochu přinutit – nečekat, že si vše budu jenom užívat. Už jsem to někdy zkusil 

a dokázal udělat věci, do kterých se mi nechce? 
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Starší: 

Dnes se hodně hovoří o tom, že je třeba si vše „užívat“, být hlavně 

„v pohodě“. Ježíš tady říká, že to hlavní je pochopit, jaký je Bůh a o co mu jde, 

k čemu mne zve, co mi nabízí… Neznamená to, že by se mi to vždy muselo 

líbit, že by se mi vždycky chtělo do toho jít. Může to být někdy také 

nebezpečné, riskantní, náročné nebo se mi to třeba může zdát nudné. To 

podstatné je, jestli pochopím, že to mám dělat právě já a jdu do toho. Jedno je 

jisté: Boží odměna je větší a bohatší než nejtučnější plat v nadnárodní firmě… 

Věříš tomu? 

 

Zkusme si 

Mladší / Starší:  

Když čteme dnešní evangelium a příběh dvou synů, můžeme tak trochu 

přemýšlet i sami o sobě. Můžeme si položit ale i jiné otázky: 

 Víte, o kterém Janovi se Ježíš velekněžím zmiňuje? A víte, co dělali 

celníci a proč o nich Ježíš hovoří právě zde? Zkuste to zjistit nebo si o 

tom společně popovídejte. 

 Ježíš tu mluví o dvou synech, ale nenazývá je jmény, protože 

podobenství není konkrétní příběh.  

o Zamyslete se nad tím, jak se synové mohli jmenovat – na jaká 

mužská jména z Ježíšovy doby si vzpomenete? 

o A jak se tito synové určitě jmenovat nemohli a proč? 

 I dnes můžeme pokračovat ve výtvarných pokusech na téma „vinná 

réva“. Vytvořte pomocí spojování čísel plakát s motivem hroznu, který 

najdete na následující straně, a opět ho můžete dotvořit větou 

z dnešního evangelia. 
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