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Utorok 31. týždňa                                                                Lk 14,15-24 
 

Pozvanie 

Motivovať k otvorenosti Božiemu hlasu 

 

Predstavme si, že sme pozvaní na svadobnú hostinu. Určite by sme to 

neodmietli a aj keď, musel by to byť veľmi vážny dôvod.  

 

Takéto pozvanie odmietli ľudia aj v dnešnom evanjeliu. Bláznivý skutok. 

A predsa. „Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal 

pozvaným: „Poďte, už je všetko pripravené.“ A naraz sa začali všetci 

vyhovárať“ (Lk 14,17–18).“ 

 

Hoci táto časť bola aplikovaná na Izraelský národ, ktorý odmietol Ježiša. 

Ježišovu náuku skôr prijali pohania ako Židia. Pohania sú tu opísaní ako 

chudobní. Izrael bol vylúčený od spásy.
1  

 

Ako je to s nami? Neodmietame ponuku byť spasení. Boh aj nás pozýva 

na hostinu v Nebeskom kráľovstve. Prihovára sa nám denne cez naše vnútro 

alebo okolie. Niektorí ho neodmietajú, ale stále sa nájde mnoho tých, čo áno. 

Ignorujú jeho hlas vo svojom vnútri. Už si vybudovali imunitu voči jeho hlasu. 

Zabúdame, že on nám chce dobre. Zabúdame na večný život. Bodaj by nie, keď 

sme obklopení vidinami blaha tohto sveta a mnohokrát sa trápime nad tým, že 

my to nemôžeme mať. Prehliadame oveľa lepšiu ponuku od Boha. Diabol stojí 

oproti Bohu. Teraz si len vybrať. Diabol ponúka dočasné šťastie a Boh večné. 

Stačí málo, neodmietnuť jeho pozvanie. Každý z nás je pozvaný, s každým z nás 

počíta. Nebojme sa odmietnuť ponuku diabla, ktorý sa nás snaží oklamať 

a ponúka nám falošné hodnoty. Boh nám ponúka skutočné hodnoty. Hoci cesta 

k Bohu nie je ľahká, ale Boh myslí aj na to. Ponúka nám prostriedky. Sú to 

milosti, ktoré sú akoby záprah, ktorý nás má priviesť k nemu na hostinu. 

Nevyhovárajme sa na nedostatok síl alebo, že to nedokážeme. Dokiaľ sme na 

zemi, nie sme na tom až tak zle, aby sme nemohli prijať jeho pozvanie. Určite, 

keby pozvaní hostia vedeli, o čo sa pripravili, by prišli. Nevedomosťou nás 

diabol drží v šachu, snaží sa nám zakryť oči, aby sme nevideli jeho lásku. Snaží 

sa nás presvedčiť o tom, že sa nám to nepodarí. Neverme mu. Otvorme si oči. 

Načúvajme tichu, lebo „iba ten, kto mlčí počuje“ (Jozef Pieper). Tam nás Boh 

pozýva. Toto pozvanie sa nedá odmietnuť. Je zamerané na naše šťastie. 
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Odmietame ho len kvôli našej nevedomosti. Keby sme vedeli, o čo sa 

pripravujeme, neodmietli by sme. Toto pozvanie je zamerané na naše rozvinutie 

sa v láske. Každý z nás je pozvaný k svätosti. Aj ten najhriešnejší človek. Aj 

jeho Boh pozýva. Pozýva nás všetkých. On chce každému dobre. Posiela preto 

svojich služobníkov, aby šli a pozývali. Toto pozývanie sa ešte neskončilo. Stále 

trvá a bude trvať. Služobníci prichádzajú k prostitútkam, zlodejom, alkoholikom 

a k všetkým hriešnikom. Aj ich Pán pozýva na Nebeskú hostinu. Nenaleťme 

diablovi. On to nechce. Chce nám zatvrdiť srdcia. Chce našu záhubu. Pán 

nechce, aby jeho obeta na kríži vyšla navnivoč. Prihovára sa nám tíško a čaká na 

našu odpoveď. Bude to áno alebo nie? Máme možnosť. Môžeme si vybrať. 

 

Prijmeme pozvanie alebo ho odmietneme. Preto buďme vnímaví na jeho 

hlas. Každý deň nás pozýva a čaká na našu odpoveď. Buďme otvorení jeho 

každodennému pozvaniu. 

Amen.  

 
 


