
Sexagesimae, šedesát dní před Velikonocemi, Velká Lhota 24.2.2019 

Introitus: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! (Dopis Židům 3:15)


Čtení ze Staré smlouvy:

„Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj 
stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ 
Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte 
prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“ Kdo napomíná posměvače, dojde 
pohany, kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se! Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal 
nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč 
spravedlivého a přibude mu znalostí. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat 
Svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života. Jsi-li moudrý, k 
svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. Paní Hloupost je halasná, 
prostoduchá, vůbec nic nezná. Sedá u vchodu do svého domu, na křesle na městských 
výšinách, a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých stezkách: „Kdo je prostoduchý, ať odbočí 
sem!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží.“ Ale on neví, 
že je tam říše stínů a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala.

Kniha Přísloví 9


Čtení z Evangelia:

„A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden 
král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni 
nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, 
býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a 
odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je 
ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město 
vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy 
na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, 
které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.


Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: 
‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl 
král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění 
zubů.‘ Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ 

Matoušovo evangelium 22:1-14


Taxi 
„A Ježíš k nim - k nám - znovu mluvil v podobenstvích…“ (22:1) To znamená, že se posluchačům 
jinými slovy snaží vysvětlit to samé. Říká svým posluchačům zas a zas. My už jsme si na jeho 
podobenství zvykli. 


Ale Ježíš svým, především židovským posluchačům, opakuje důležitou zprávu. Když jim to 
nedochází, když nechápou, tak farizeům a zákoníkům znovu a znovu vysvětluje. Novými a novými 
příběhy představuje obrazy, ve kterých je vždy skvělá nabídka. Tu ale hlavní hrdinové pravidelně 
nepochopí a promarní. Však se podívejte na předcházející kapitoly: Fíkovník, který neplodí, je 
stižen prokletím, protože nenese ovoce a není na něm ani náznak, že by nějaké být mohlo 
(21:18-22). Dva synové a práce (21:28-32) - chce se jim a nechce; a pak vinice, která byla svěřena 
do péče správcům, kteří nepochopitelně zamordují dědice (21:33-46). Vždy posluchačům dochází 
jen jediné: „Ty řeči ohrožují naši věc. Říká to proti nám!“


Proč podobenství? Protože člověk nebere to, co je pro něj, co je na jeho míru, co mu sluší, u čeho 
bude mít samé výhody. A proto ke svým židovským posluchačům Ježíš znovu a znovu mluvil v 
podobenstvích. Ježíš nenaštvaně vysvětluje znovu a znovu, přičemž ví, že jeho posluchači mají 
(obrazně řečeno) nabitou pistoli za pasem.  Jedná se stvořením, které je schopno zabíjet.
1

 Není diplomat, ten by měl taky nabitou pistoli za pasem. Je to Syn člověka připravený k oběti.1
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Vykladači říkají, že se brutalita v Matoušově evangeliu  objevuje z toho důvodu předně proto, že je 2

evangelium psáno Židům a pak proto, že adresáti dobře věděli, co se stalo v roce 70. po Kristu. 
Mohli si dobře představit, co to znamená, že bylo nějaké město vypáleno, lidé pozabíjeni. 


A tak i naše podobenství, obrazný příběh o Království nebeském jako o svatební hostině. Král 
sezval svoje dvořany. Nám už to nedochází. Ale znamená to především: Jako by to 
nejpodstatnější v celém životě byl mejdan, banket či festival, řecky gamos, pro naše kluky kdysi 
gejmsa. Podruhé: Ti, kdo jsou pozváni, jsou považováni za dvořany, jen tak někdo by na svatbu 
zván nebyl. A potřetí: Nepřijde jim pozvánka do schránky, nejlépe jen datové. Přijede pro ně taxi. 
Když vás zvou do zpravodajství České televize, nedají vám honorář, ale nabídnou vám taxi. 
Produkční vám volá: „Přivezeme vás, odvezeme a máte od nás veškerý servis. Produkční vás 
nalíčí a učeše. (Oblékají si jen moderátory…)“ 


Jak se dvořané zachovali? Nechtěli jít! (22:3) Řeknou: „Nemám zájem. Nele, nejsme příbuzní. 
Nebavilo by mne to. Nic mi to neříká, nechce se mi.“ Taxi stojí u hlavního vchodu ministerstva a ze 
dveří pomalu vycházejí na svatbu pozvaní úředníci v drahých oblecích, s pláštěm přes ruku a 
nenuceně se baví se svými kolegyněmi, zní zvonivý smích… A o taxíky s královským logem ani 
pohledem nezavadí.


A král se zachová jako velmož, kterého jen tak něco neurazí. Pošle taxík znova s doplněným 
pozváním, že je připraven raut. Na svatbě bude dobré víno, sushi, barbecue, prostě kvalitní 
catering. A žádné oschlé chlebíčky. Je opravdu nakoupeno, uvařeno a nachystáno. Pojďte, 
všechno je připraveno, jak se to ozývá při Večeři Páně. Taxikáři pozvané dvořany ještě stihli na 
chodníku před domem, kde byli doma. Ale dvořané nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za 
svým obchodem (22:5).


Odešli, okázale dali najevo, že fakt mají jiné starosti. Žádná rozumná odpověď. Neměli prostě čas. 
Jako by jim nedocházelo, že odmítnutí krále nebude bez následků. Jiným, asi z nudy, přišlo 
zábavné si královské taxikáře užít, zabili je a jejich auta v rokli zapálili.


To je ta část filmu, na kterou se opravdu nechcete dívat. Je jako ze zlého snu. Nebo jako by to 
natáčel Lars Von Trier. Není na tom vůbec nic hezkého, protože to samozřejmě přinese odpověď. 
Král se hněvá a při trestné výpravě zase teče krev (22:7).


Ten král je Bůh? To je divné, ty tresty… A jaktože Bůh tvoří tak, že to jeho stvoření nemá žádné 
brzdy? A proč to král neřeší nějak preventivně jinak? Proč to musí dojít až k těmto scénám? Co je 
to za evangelium, když Bůh neumí nic jiného, než potopy, padající oheň a trestné výpravy? Zjevuje 
nám to něco z Boha, co neumíme ani domyslet a vysvětlit, ani obhajovat. Bůh je prostě Bůh, je 
více, než král, kterého by šlo diplomaticky ovlivnit. 


Jen víme, co dělat, aby se tomu předešlo. To, že k hrůzám v příběhu podobenství došlo, to si lidé 
sami vybrali. Klíčem k pochopení, proč tak udělali, byli oni sami, jejich nezájem, lenost, nechuť 
měnit zavedné způsoby. Jejich sobectví. 


„Pozvaní nebyli hodni svatby…“ vysvětluje král svým služebníkům (22:8) Tady vidíte, že to nebylo 
žádné předurčení či osud, ale jejich odpověď. To, jak se chovali a co udělali. Když se někdo trápí, 
že snad nebyl předurčen, že nebyl hoden svým původem, svým vzděláním a životopisem, zdravím 
a krásou, není hoden tím, co jen tak lehko neovlivní a proto nemůže věřit a tedy nic moc necítí, 
pak řeší věci, které by měl hodit za hlavu a neztrácet čas. Oni mohli říci - a my můžeme říci také: 
„Ano! Jedeme!“


A tak je královské služebnictvo opět v terénu, taxikáři opět vyjeli (22:9). A sbírají na křižovatkách, 
na rozcestích, kde postávají lidé, protože na čekají na nějakou možnost práce či seznámení, 
protože si nechávají možnost otevřené budoucnosti, ještě neví kudy byl šli a co by dělali. Je to 
něco jako zajet do Severky v Mostě či do hospody u vás na sídlišti. 


Koho najdete… Bez dvořanské důstojnosti, bez vzdělání a postavení. Bez příbuzenství se 
ženichem a nebo nevěstou. Taxikáři svezli plnou hodovní síň. Přišli zlí i dobří. Takže ani to nevadí? 

 Například v tomto příběhu v popsání Lukášově není o brutalitě pozvaných a také králově vůbec nic.2
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Zjevně nevadí. Bůh nemá žádné iluze. A čeká ty „hosty“ nejenom maskérna, česání a líčení. 
Všichni dostanou základní péči, koupel a svatební oděv. Muži oděv od Blažka a dámy slavnostní 
šaty od Lagerfelda. 


A pak dojde k osobnímu kontaktu. Král si chce povídat. Vyjde mezi lidi (22:11) a najde jednoho, 
kdo nemá slavnostní roucho. Ptá se jej tedy. Chce slyšet proč se to stalo. Nevyšlo na vás roucho? 
Neměli vaši velikost? Máte alergii na ovčí vlnu? Jen povídejte! Mluvte!  
 
Jenže ten čověk se nezmohl na slovo, protože důvod nebyl vysvětlitelný. Chtěl zůstat svůj, chtěl 
mít svobodu a hlavně se nechtěl zařadit. Nechtěl udělat to, co mají udělat všichni, mít stejné 
povinnosti, přijmout, že na mne přijde řada. Jako by řekl: „Děkuji za pozvání. Pochop ale, že to 
chci jinak. Chci dělat věci tak, jak já rozumím, jak to cítím. Není třeba k tomu nic říkat. Nedošlo ti 
to? Srovnej se s tím! Buď rád, že jsem přišel. Nemám, co bych k tomu řekl…“ Nebyla to nervozita, 
že nedovedl odpovědět. Je to velice rozumové rozhodnutí. Vybral si ze dvou možností. A měl na 
výběr „chci nebo nechci“.


A výsledek je opět překvapivě tvrdý (22:13). Neukázal mu dveře, nenechal jej odejít. Ne. Ztrestal 
jej tím, že jej svázal a vyhodil do temnot. To ale zřejmě neznamená peklo a zatracení. Vypadá to 
jako vazba, vězení. Vydání následkům (viz dopis Římanům 1:26 a 28). Opět to není žádný osud. A 
ještě to není konec.


A samotný závěr: „Neboť mnozí jsou pozváni, ale mezi nimi bude málo vyvolených.“ a nebo v 
našem překladu: „Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ (22:14) Ty překlady 
vyznívají protichůdně. A stejně rozpačitě se jim vyhýbají vykladači. Já ale stojím tady nahoře a 
vyhnout se tomu nechci. Se vším, co vím, se přikloním k tomu „Neboť mnozí jsou pozváni, ale 
mezi nimi bude málo vyvolených.“


Celá souvislost kapitol totiž naznačuje, že židovská, ta vyvolená a přede všemi povolaná skupina 
lidí, se zřekla svých výsad. A proto bude mnoho povolaných do nebeského království, ale mezi 
nimi bude velmi málo těch původně vyvolených.  Je to evangelium adresované především Židům, 3

poslouchejme to jejich ušima, proto to varující slovo patří nejdříve jim. 


Co si neseme domů? 
1. Pro nás to znamená, že přesto, že máme takové dědictví otců české a moravské Jednoty 

bratří, můžeme s nebeským královstvím vyjít zcela naprázdno. 

2. Nicméně nám dovětek obrazného příběhu o oděvu také dokládá, že ke všem, kteří přišli ze 

světa - dobrým i zlým - je král stejně milostivý a bude stejně přísný. 

3. Ale ještě - a především - nám text říká, že jsme pozváni, že před naším domem přešlapuje 

taxikář, aby nás odvezl. A nepojedeme-li my, pojedou jiní. Ale my přece pojedeme!


Na cestu:

„A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: 
„Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; 
přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím 
oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou 
pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“ 

(Zjevení Janovo 19:6-9)


Požehnej vás Hospodin, který si vyvolil Izrael ke svým úkolům a vyvolil i nás ke spáse a záchraně.

Požehnej vám Syn, který riskoval svůj život, obětoval se a vstal z mrtvých, sedí na pravici Otcově 
a přijde, aby soudil živé i mrtvé.

Požehnej vám Duch svatý, který ještě nepřestal zvát na hostinu nebeského království a ještě 
nezrušil svou živnost svých nebeských taxíků.

Milost vám a pokoj!


 Viz možné čtení v kralické/Studijní Bibli a v Novém ekumenickém překladu3
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