Hostina, ilustrační foto,
zdroj Unspash

LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
47.ČÁST LUK. 14:7-24
POZVÁNÍ NA HOSTINU
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1) HOSTINA
Lukáš 14:7 Pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají přední místa, pověděl podobenství:
8 „Když by tě někdo pozval na svatební hostinu, neuléhej na přední místo, aby snad
nebyl pozván někdo vzácnější než ty.
9 Když pak přijde ten, kdo tebe i jeho pozval, a řekne ti: ‚Dej tomuto své místo‘, potom s
hanbou zaujmeš poslední místo.
10 Ale když jsi pozván, jdi a ulehni na poslední místo, aby ti ten, který tě pozval, až přijde,
řekl: ‚Příteli, postup dopředu.‘ Pak budeš poctěn před všemi svými spolustolujícími.
11 Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
12 Říkal také tomu, který ho pozval: „Když pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své
přátele ani své bratry ani své příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali,
a tak by se ti dostalo odplaty.
13 Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé,
14 a budeš blahoslavený, protože nemají, čím ti odplatit; bude ti odplaceno při
zmrtvýchvstání spravedlivých.“
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1) HOSTINA
15 Když to uslyšel jeden ze spolustolujících, řekl mu: „Blahoslavený, kdo bude jíst chléb v
Božím království.“ 16 Ježíš mu řekl: „Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval
mnohé. 17 A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už
je připraveno.‘
18 I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně
jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘
19 A druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou
omluvu.‘
20 A další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
21 Když otrok přišel, oznámil to svému pánu. Tu se hospodář rozhněval a svému otroku
řekl: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a
chromé.‘
22 A otrok řekl: ‚Pane, stalo se, co jsi přikázal, a ještě je místo.‘
23 A pán řekl otroku: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům
naplnil.
24 Neboť vám pravím, že nikdo z těch mužů, kteří jsou pozváni, neokusí mé večeře.‘“
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2) HOSTINA
Setkání s Bohem, kde ho poznáme daleko víc, než ho
dosud známe, je v Bibli popsáno jako místo pokoje, radosti
a jako velká hostina. Boží království je zobrazeno jako
místo, kde budeme hodovat a radovat se, kde nebude
žádný strach, obava, starosti.
Izajáš 11:6 Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard
uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou
spolu a malý chlapec je povede. 7 Kráva i medvědice se
budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev
bude požírat píci jako skot. 8 Kojenec si bude hrát nad
hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije.
9 Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté
hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina,
tak jako vody pokrývají moře.

Franz Seraph Hanfstaengl, (18041877), Pokoj, zdroj Wikipedia
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2) TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ
Izajáš 2:2 I stane se v posledních
dnech, že hora Hospodinova domu
bude pevně stát jako přední z hor a
bude vyvýšena nade všechna návrší.
Budou k ní proudit všechny národy
……
4 A bude soudit mezi těmi národy a
domlouvat mnohým lidem. I překují své
meče v radlice a svá kopí ve vinařské
nože; národ proti národu nepozdvihne
meč a už se nebudou učit boji.
Když Žid mluvil o Božím království, tak
měl na mysli právě tyto texty.

Franz Seraph Hanfstaengl, (1804-1877),
Pokoj, zdroj Wikipedia
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2) TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ
Izajáš 25:6 Hospodin zástupů uspořádá
pro všechny národy na této hoře
hostinu z tučných jídel, hostinu z
vyzrálých vín; z jídel tučných,
dužnatých, a z přečištěných vyzrálých
vín. 7 A pohltí na této hoře zahalení,
které zahaluje všechny lidi, a přikrývku,
která přikrývá všechny národy.
8 Navždy pohltí smrt a Panovník
Hospodin setře slzy z každé tváře;
potupu svého lidu odstraní na celé
zemi, neboť Hospodin promluvil.
Pro Žida je Boží království velká hostina
a místo pokoje.

Franz Seraph Hanfstaengl, (1804-1877),
Pokoj, zdroj Wikipedia
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3) TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ
Zjevení Janovo 19:7 Radujme se a jásejme a
vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a
jeho žena se připravila;
8 a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím
kmentem jsou spravedlivé činy svatých.
9 A řekl mi: „Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k
Beránkově svatební hostině.“ Ještě mi řekl: „Toto jsou
pravá Boží slova.“
Židé si mysleli, že Boží království je výhradně pro ně, ale
Ježíšova hostina je určena mnohým lidem z různých
národů nejenom pro židovský národ.
Ale jako hostitel určuje pravidla, pozvaní musí přijmout
pravidla, pokud je nerespektují, nemohou se účastnit.
Odmítat učení Ježíše znamená odmítat hostinu, kterou
pro nás chystá.

Svatba, ilustrační foto, zdroj Unspash

LUK.14.2-3B/11

3) TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ
Zjevení Janovo 20:4 A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na
ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše
těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží
slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a
nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s
Kristem tisíc let.
Zde je popisováno, že tato svatební hostina bude trvat
1000 let. Zjevení je symbolická kniha – 1000 let tedy
označuje velmi dlouhý čas, nemusí to být přesně 1000
let.

Svatba, ilustrační foto, zdroj Unspash
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4) PŘEDNÍ MÍSTA
Vraťme se k dnešnímu textu – Ježíš je na hostině, byl pozván. Při jídle chcete být s těmi,
kteří jsou rádi s vámi. Farizeové ale nechtěli být s Ježíšem, chtěli ho obvinit, nachytat,
číhali na něho, aby ho chytili za slovo. Takže Ježíš nejspíše nebyl moc rád na tomto
setkání, podobně jako my se necítíme dobře tam, kde nejsme přijati.
Ježíš se spíše těší na hostinu s těmi, kteří chtějí být s ním, kteří mu chtějí být na blízku.
Takže Ježíš tam seděl a pozoroval tu místní „smetánku“.
Lukáš 14:7 Pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají přední místa, pověděl podobenství:
Toto podobenství, tedy ilustraci (příklad) říká těm, co chtějí být vepředu, co chtějí být
vidět, co chtějí, aby je druzí viděli. Dnes bychom řekli – ambiciózní lidé, kteří se ve světě
neztratí, mají pořádné lokty.
Všimněme si, že Ježíš takové lidi pozoruje, hledí na ně a i k nim chce mluvit
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5) PÁD DOLŮ
Lukáš 14:7 Pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají
přední místa, pověděl podobenství:
8 „Když by tě někdo pozval na svatební hostinu,
neuléhej na přední místo, aby snad nebyl pozván
někdo vzácnější než ty.
9 Když pak přijde ten, kdo tebe i jeho pozval, a řekne ti:
‚Dej tomuto své místo‘, potom s hanbou zaujmeš
poslední místo.
Říká jim - Když se derete moc nahoru, můžete padnout
rychle dolů a pády dolů bolí.
Nesnažte se tedy chtít být příliš nahoře, protože
můžeme rychle padnout. V Bibli vidíme jiný princip –
cesta nahoru je cesta dolů a cesta dolů je cesta
nahoru.

Pád dolů, ilustrační foto, zdroj Unspash
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5) PÁD DOLŮ
Filipským 2:5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v
Kristu Ježíši. 6 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na
tom, že je roven Bohu, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na
sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když
se ukázal v podobě člověka,
8 ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na
kříži. 9 Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu
jméno, které je nad každé jméno, 10 aby se ve jménu
Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na
zemi i pod zemí, 11 a k slávě Boha Otce aby každý
jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Pád dolů, ilustrační foto, zdroj Unspash
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5) PÁD DOLŮ
Filipským 2:5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. 6 Ačkoli byl ve
způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe
způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, 8 ponížil se,
stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. 9 Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal
mu jméno, které je nad každé jméno, 10 aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti,
kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, 11 a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že
Ježíš Kristus je Pán.
1) Snížil se ze svého postavení v nebi a stal se člověkem (měl vysoké postavení)
2) Stal se služebníkem lidí (nenechal se uctívat jako král)
3) Byl poslušný ve všem co po něm jeho Otec chtěl
4) Ponížil se tak, že věnoval svůj život pro službu lidem (neřešil sebe)
5) Nechal se mučit (zmařil sám sebe)
6) Umřel kvůli nám
7) Umřel potupnou a bolestivou smrtí na kříži
Proto ho Bůh povýšil nade vše
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5) PÁD DOLŮ
Lukáš 14:7 Pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají
přední místa, pověděl podobenství: 8 „Když by tě
někdo pozval na svatební hostinu, neuléhej na přední
místo, aby snad nebyl pozván někdo vzácnější než ty.
9 Když pak přijde ten, kdo tebe i jeho pozval, a řekne ti:
‚Dej tomuto své místo‘, potom s hanbou zaujmeš
poslední místo.
Zde Ježíš uvádí příklad ze svatební hostiny – raději si
sedni dozadu, buď pokorný a ten kdo pořádá hostinu
(Ježíš) určí, jestli ti dá lepší místo.
Problém těchto lidí bylo v tom, že na svatební hostině
nejsou nejdůležitější ti, kdo jsou pozvaní, ale ženich a
nevěsta. Tito lidé ale víc řeší sebe a své zásluhy a své
postavení. Místo toho by se měli radovat ze svatby, je to
čas radosti

Pád dolů, ilustrační foto, zdroj Unspash
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6) PONÍŽENÍ
10 Ale když jsi pozván, jdi a ulehni na poslední místo,
aby ti ten, který tě pozval, až přijde, řekl: ‚Příteli, postup
dopředu.‘ Pak budeš poctěn před všemi svými
spolustolujícími. 11 Neboť každý, kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Mnozí věrní křesťané byli ponižováni, často
pronásledováni, ale Ježíš zde říká – ti ponížení budou
povýšeni.
Povýšení budou naopak poníženi – to platilo také
farizeům a zákoníkům. Moc se povyšujete a budete
poníženi.

Pád dolů, ilustrační foto, zdroj Unspash
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6) PONÍŽENÍ
10 Ale když jsi pozván, jdi a ulehni na poslední místo,
aby ti ten, který tě pozval, až přijde, řekl: ‚Příteli, postup
dopředu.‘ Pak budeš poctěn před všemi svými
spolustolujícími. 11 Neboť každý, kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
My ale můžeme ovlivnit, jestli se budeme chovat
pokorně nebo povýšeně.

Nemáme ale smýšlet o sobě příliš vysoko, ale ani se
nemáme podceňovat.
Máme s pokorou přijmout místo i když by se nám mohlo
zdát, že naše místo je někde výš. Nechme na Bohu, aby
nás povýšil, pokud se my sami povyšujeme, vede to k
pádu.
Pád dolů, ilustrační foto, zdroj Unspash
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7) ODPLATA V NEBI
12 Říkal také tomu, který ho pozval: „Když pořádáš
oběd nebo večeři, nevolej své přátele ani své
bratry ani své příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě
snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odplaty.
13 Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, Odplata, ilustrační foto, zdroj Unspash
chromé a slepé, 14 a budeš blahoslavený, protože
nemají, čím ti odplatit; bude ti odplaceno při
zmrtvýchvstání spravedlivých.“
Neznamená to, že nemůžeme ty výše vyjmenované
někdy pozvat.
Pozvi i takové, kteří ti to nemohou oplatit – tu
odplatu budeš mít u Boha. Je jednodušší pozvat
bohaté sousedy než souseda, který je
problematický. Máme mnoho duševně
zmrzačených, slepých.
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7) ODPLATA V NEBI
12 Říkal také tomu, který ho pozval: „Když
pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své
přátele ani své bratry ani své příbuzné ani
bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, Odplata, ilustrační foto, zdroj Unspash
a tak by se ti dostalo odplaty. 13 Ale když
pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené,
chromé a slepé, 14 a budeš blahoslavený,
protože nemají, čím ti odplatit; bude ti
odplaceno při zmrtvýchvstání spravedlivých.“
Poděl se o to, co máš s těmi, kteří jsou na tom
hůř.

Židům 3 Pamatujte na vězně, jako byste byli
uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti,
kteří jsou sami také v těle.
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8) VELKÉ POZVÁNÍ
15 Když to uslyšel jeden ze spolustolujících, řekl
mu: „Blahoslavený, kdo bude jíst chléb v Božím
království.“ 16 Ježíš mu řekl: „Jeden člověk
pořádal velikou večeři a pozval mnohé. 17 A v
hodinu večeře poslal svého otroka říci
Velká párty, ilustrační foto, zdroj Unspash
pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už je připraveno.‘
Ten člověk pozval mnohé, udělal velikou večeři,
všechno připravil a všichni mu odmítli účast.
Když chcete dát něco dobrého druhým a jste
odmítnuti, tak je to těžké, bolí to.

Bůh takto pozval celé lidstvo k hostině v nebi,
toto podobenství je o tisíciletém království, do
kterého je každý zván.
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9) VŠECHNO JE PŘIPRAVENO
15 Když to uslyšel jeden ze spolustolujících, řekl mu:
„Blahoslavený, kdo bude jíst chléb v Božím království.“
16 Ježíš mu řekl: „Jeden člověk pořádal velikou večeři a
pozval mnohé. 17 A v hodinu večeře poslal svého otroka
říci pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už je připraveno.‘
Nejenom, že byli pozváni, ale ještě znovu jim bylo
připomenuto, kdy se večeře koná.
Bůh chce, aby všichni s ním byli v nebi, všechno připravil,
jen máme přijmout jeho nabídku.
Ale jako hostitel určuje pravidla, pozvaní musí přijmout
pravidla, pokud je nerespektují, nemohou se účastnit.

Odmítat učení Ježíše znamená odmítat hostinu, kterou pro
nás chystá. Odmítat cestu, jak jít na hostinu, znamená
nenajít cestu do nebe.

Velká párty, ilustrační foto, zdroj
Unspash
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10) ODMÍTÁNÍ
18 I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu
řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít
podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 19 A
druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je
vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 20 A
další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
Odmítnout pozvání bylo na Blízkém Východě
velmi velmi neslušné.
-

Musím se věnovat svému domu, na tohle
nemám čas
Koupil jsem si auto, jdu ho vyzkoušet, to je
větší zábava
Musím se věnovat rodině, na tohle nemám
čas

Odmítnutí, ilustrační foto, zdroj
Unspash

LUK.14.2-10B/11

10) ODMÍTÁNÍ
18 I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu
řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít
podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 19 A
druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je
vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 20 A
další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
Bůh vše připravil, má pro nás velkou hostinu, vše
udělal tak, abychom jí měli co nejlepší.
Když ho odmítáme, tak ho to bolí. Všichni víme,
jaké to je, když nás někdo odmítl, bolí to.

Boha bolí odmítnutí, že nepřijímáme jeho
pozvání.

Odmítnutí, ilustrační foto, zdroj
Unspash
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11) RADOST A POKOJ
21 Když otrok přišel, oznámil to svému pánu. Tu se hospodář rozhněval a svému otroku
řekl: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a
chromé.‘ 22 A otrok řekl: ‚Pane, stalo se, co jsi přikázal, a ještě je místo.‘ 23 A pán řekl
otroku: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil. 24 Neboť
vám pravím, že nikdo z těch mužů, kteří jsou pozváni, neokusí mé večeře.‘“ Bůh vše
připravil, má pro nás velkou hostinu, vše udělal tak, abychom jí měli co nejlepší.
Toto bylo řečeno farizeům – když vy nechcete, zaplním hodovní síň někým jiným, lidmi
kterými vy pohrdáte, lidmi na okraji společnosti a také lidmi z jiných národů.
Ježíš tam byl s nimi na hostině, takže Boží království tam již bylo mezi nimi, už mohli prožívat
to, co bude pak v nebi (radost, pokoj, hojnost, bezstarostnost, žádné trápení, žádný
smutek), ale protože ho nepřijali, tak odešli domů bez pokoje a radosti.
Již dnes můžeš prožívat radost, pokoj ve svém srdci, přijmi Krista do svého srdce!

