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159 Tě, Boha, chválíme 

680 Nás zavolal jsi, Pane 

510 Ó Pane můj, pokoj ať tvůj 

694 V království Božím místa dost 

448 Sláva buď tobě, Bože náš 
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Milí bratři a sestry, 

                                                                               

 společné jídlo, společná hostina - to bylo v biblických dobách 

něco velmi významného. Bylo to znamení toho nejužšího 

společenství ve smyslu obecně lidském i ve smyslu náboženském. 

Společné jídlo bylo znamením přátelství, radosti, pokoje, štěstí.  
 A co teprve jíst chléb, co teprve radovat se kolem stolu v 

nebesích. Radovat se se samým Hospodinem v jeho království! Co 

si přát víc. Ten, komu to Bůh dopřeje, ten je opravdu blahoslavený, 

ten je skutečně šťastný. Takový člověk  je na tom dobře. 

 „Blahoslavený jest, kdož jí chléb v království Božím.“ 
Šťastný člověk, který může žít v těsné Boží blízkosti. Na tom 

bychom se, myslím, všichni shodli. Vždyť, co si  představit lepšího, 

než hodovat s Pánem Bohem u jednoho stolu! Tedy když to 

řekneme slovy tohoto podobenství. Dobře jíst, dobře pít, zpívat 

radostné písně. Nemít žádné starosti a trápení, jen se radovat se svým 

Bohem. Kdo by si to nepřál. Možná, že i pro ty, kteří v Boha moc 

nevěří, by to byla lákavá představa. 

 Že bychom mohli být s Pánem Bohem u jednoho stolu se 

nám zdá neuvěřitelné. My  lidé na setkání s Pánem Bohem myslíme 

možná trochu s úzkostí. Jsme si přece jen vědomi svého hříchu. 

Víme, že Pánu Bohu ne vždy důvěřujeme, ne vždy žijeme podle jeho 

přikázání a někdy býváme i docela sobečtí a zlí. A Bůh je přece 

svatý. Jak bychom tedy mohli zasednout k jednomu stolu u 

společného jídla? 
 Kdo bude tedy mít to štěstí hodovat a radovat se u nebeského 

stolu? Kteří budou oni vyvolení? A co máme udělat, aby toto 

zaslíbení platilo i pro nás? 

 Ježíš na tyto otázky odpovídá podobenstvím. A ukazuje, že 

problém není v tom, že by zde bylo málo místa. Nebo že by se tam 

člověk nemohl dostat proto, že není dost zbožný, dost urozený, dost 

spravedlivý. Problém je v tom, že mnozí lidé pozvání na tuto 

nebeskou hostinu odmítají. Problém je v tom, že dávají přednost 

něčemu jinému. Problémem je odmítnuté  pozvání. 

 Vyprávěný příběh je, myslím, dobře srozumitelný. „Člověk 

jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých.“ Jeho záměrem je 

vytvořit radostné společenství. A nezve jen elitu. Zve naopak mnohé. 

A takový je Bůh, o kterém Ježíš vypráví. Tento Bůh připravuje  
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jedinečné, bezprostřední společenství s lidmi. Společenství plné 

radosti a pokoje. A nezve na jen některé, ale zve mnohé. 

  Onen člověk zve mnohé, ale mnozí také odmítají. A máme 

zde tři příklady těch, kteří pozvání odmítli. Vymlouvají se, že na 

slavnostní večeři nemají čas. Jeden koupil ves a musí se na ni jít 

podívat, druhý koupil pět volských spřežení a musí je jít vyzkoušet a 

třetí se oženil a tak musí být doma s manželkou. Na upřímné pozvání 

odpovídají nezájmem, resp. zájmem jen o své vlastní věci. O 

společenství s tím, který je zve na hostinu nestojí. Vystačí si sami. 
 Když se pán dozvěděl od svého služebníka, že pozvaní 

odmítli, rozhněval se. Je to pochopitelné. Chtěl společně s druhými 

hodovat, slavit, radovat se. A oni ho odmítli. Neboť o něj nestojí. 

 Co je ale pozoruhodné, že pán plánovanou hostinu 

nezrušil. Nezahořkl. Posílá znovu svého služebníka na rynky a 

ulice, aby přivedl outsidery tohoto světa. Posílá ho, aby pozval a 

přivedl ty, které na hostiny nikdo nezve. Posílá pro chudáky, 

chromé, kulnavé a slepé. A Ti se pozvat dají! Je jim to vzácné. Vždyť 

možná ještě nikdy na žádné hostině nebyli. 

 Když pán slyší, že služebník splnil svůj úkol a že je ještě 

místo, posílá jej znovu, aby přivedl další. A teď má jít ještě dále. Až 

za město, na cesty a mezi ploty. A tak služebník přivede tuláky a 

bezdomovce. Ty, kteří nemají svůj domov a žijí mimo slolečenství 

obce.  
 A tak se  všechna připravená místa na hostině naplní. Velká 

večeře může začít. Ale pro ty, kteří pozvání odmíli, už místa 

nejsou. Udělali velikou chybu. Odmítli upřímné a jedinečné 

pozvání. A tak nebudou  hodovat  ani slavit. Sami se vyřadili ze 

společenství. Sami nad sebou vynesli soud. 
 V onom člověku či pánu, který vystrojil velkou večeři, 

můžeme vidět samého Ježíše. Vždyť právě Ježíše nazýváme my 

křesťané svým Pánem (KYRIOS). To on zve mnohé na 

velkolepou hostinu. Chce, abychom se stali jeho přáteli, abychom s 

ním tvořili obecenství, abychom společně slavili a radovali se. A k 

tomu jako Pán zve mnohé. A zve také nás. 

 Už sám Ježíš udělal smutnou zkušenost, že někteří jeho 

pozvání odmítali. A je tomu tak až dosud. Ježíšovo pozvání i dnes 

odmítají  ti, kteří si vystačí sami s tím, co mají. O velkou večeři v  
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Božím království nestojí. Vystačí si sami, jen se svým majetkem, se 

svou prací, se svojí rodinou. A dovedou se i slušně omluvit či spíše 

vymluvit. Ale být s Pánem Ježíšem Kristem - to pro ně nic 

neznamená. 

 Ale nemysleme, přátelé, jen na ty druhé. Nemluví zde tento 

příběh i o nás? Nedáváme nakonec i my někdy přednost před 

Ježíšem, před věcmi jeho království třeba svému majetku, své práci či 

své rodině. A nebo něčemu dalšímu. Přemýšlejme o tom, zda jsme to 

nebyli také my, kteří odmítli Ježíšovo pozvání. Zda i pro nás neplatí 

ta tvrdá slova: „Žádný z mužů těch, kteří pozváni byli, neokusí mé 

večeře.“ Pokud tomu tak je, je třeba činit pokání a něco s tím udělat. 

Pak je třeba prosit o odpuštění a navázat přerušený vztah. 

 Evangelium tohoto podobenství je v tom, že hostina se 

bude konat i navzdory tomu, že mnozí pozvaní odmítli. Ježíš chce 

mít s námi lidmi úzké společenství. Chce být naším přítelem a 

bratrem. Chce se s námi radovat i slavit. A tak stále posílá do tohoto 

světa své služebníky a zve další a další. Zve i ty, kteří jsou v lidské 

společnosti úplně na okraji, zve outsidery, chudé, postižené, 

nemocné. Zve i ty, kteří nikam nepatří, zve i pohany a nevěříci. 

Zve je na jedinečnou hostinu v Božím království. 
 Dnes se často ptáme, jak to bude s lidem Páně v budoucnosti. 

Co bude s našemi sbory, s naší církví? Toto podobenství nás má 

povzbudit. Lid Páně tu bude i v budoucnosti. Kristus stále posílá 

své služebníky do tohoto světa a zve do společenství své církve stále 

další a další. Místa, která jsou připravena se tedy bezpochyby 

zaplní. Možná však na té velké večeři v Božím království budou 

chybět ti, kteří vyrostli v evangelických rodinách, byli pokřtěni i 

konfirmování. Ale nakonec dali před Ježíšem přednost starostem o 

majetek, práci či rodinu. 

 Modleme se, aby to neplatilo o nás. Abychom si vůči Pánu 

Ježíši Kristu zachovali otevřený a upřímný vztah. Abychom toužili 

po společenství s ním v jeho království. Abychom se dali pozvat k 

tomu, co pro nás připravil. Modleme se, aby i o nás platilo: 

„Blahoslavený, kdož jí chléb v království Božím.“ 

                                                                                           Amen .  

 

 


