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Biblické texty:  
 
Izajáš 25, 6-9: Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s 
vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který 
zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy 
odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil 
Hospodin. V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je 
to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“ 

Filipským 4, 1-9:  Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte 
pevně v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano i 
tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s 
Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky, 
znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou 
starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, 
převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, přemýšlejte o 
všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se 
považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to 
čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 

Matouš 22, 1-14: 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.“ 

Pravidelná duševní hygiena 
 

Pavel má z církve ve Filipech radost, ale vždycky je co zlepšovat. Proto poukazuje na nějaké problémy 
ve vztazích dvou žen, které pracovaly s ostatními křesťany aktivně v církvi; mnozí lidé uvěřili skrze 
jejich službu. A nyní se z nějakého důvodu jejich vztahy narušily. Stává se to, v církvi jsme toho stále 
svědky, někdy se to stane i nám. Pavel ženy sám napomíná, ale prosí i někoho dalšího ve sboru, aby 
jim byl ku pomoci, ujal se jich. Ano, je možné věřit v Ježíše Krista, pracovat pilně pro jeho dílo a 
pomáhat druhým, a přece ohrozit či rozbít dobré vztahy s těmi, kteří pracují na stejném díle; možná i 
nevědomky. Co si máme z toho vzít pro sebe: mít vůli se chtít usmířit, domluvit, hledat sjednocení 
v Pánu, a tak překonat lidské rozdělení. Nezatvrdit se, ale hledat usmíření.  
Apoštol Pavel psal tento list z vězení a vzkazuje církvi do Filip, aby se radovala. Paradoxní, 
přinejmenším zvláštní, že. Z Pavlova postoje se můžeme naučit něco důležitého: naše vnitřní postoje 
nemusí být závislé na vnějších podmínkách. Pavel byl naplněn radostí, protože věřil a věděl, že ať se s 
ním stane cokoli, Ježíš Kristus s ním bude. V dopise se tohle naléhání ‚radovat se‘ několikrát opakuje; 
asi to Filipští potřebovali slyšet; my také. Vždyť snadno můžeme v současné době a složitých 
okolnostech bloudit a ztrácet odvahu. Možná, že se nedíváme na život ze správné perspektivy. 



Dokonalou radost a vnitřní pokojnou usebranost nám dává Kristus, který v nás přebývá.  Že bychom si 
nikdy s ničím nemuseli dělat starosti se jeví zhola nemožné, protože všichni máme starosti v práci, 
doma, ve škole, v církvi (např. máme dát dohromady spoustu peněz na zaplacení pozemku). Pavel 
nám doporučuje, abychom odložili starosti a raději se modlili. Kdykoli se začneme o něco strachovat, 
zastavme se a zkusme se začít modlit, obracet se k Pánu.  
Boží pokoj pramení z vědomí, že Bůh má situaci v rukou a my se můžeme radovat, že patříme do 
„armády“, církve Kristovi, ve které pracujeme, pomáháme lidem a hledáme sílu.   
Závěr druhého čtení je takovou pravidelnou duševní hygienou: Přemýšlejme o všem, co je pravdivé, 
čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co 
sklízí pochvalu. A Bůh pokoje bude s vámi. Zamysleme se nad tím, co přijímáme z televize, internetu, 
novin,  časopisů. Snažme se nahradit přísun škodlivých myšlenek zdravými podněty. Denní čtení 
z Bible, jak si z něho čteme při setkáních rady starších a někteří si z něho čtou každý den sami, 
pomáhá soustředit se na to, co je dobré a hodnotné. Nejde to snadno, vyžaduje to naší stálou snahu, je 
to takový vytrvalý trénink. 
 
Podobenství mluví velmi do naší situace. Koronavirová doba nás omezuje, zraňuje. Nějak pořád není 
možné se dobře orientovat. Slyšíme, že stále více lidí onemocnělo, dříve či později pravděpodobně 
také onemocníme. Někteří lidé se nám zdají přespříliš opatrní, jiní jsou naopak neohleduplní 
k druhým a mnozí si stěžují nebo alespoň kritizují. Nějak dosud celou situaci podceňujeme, řekla bych. 
Myslím si, že nám Pán Bůh nastavuje laskavé a citlivé napomenutí, že je na čase přehodnotit naše žití, 
životy; už minule jsme mluvili o nepodstatných životních hodnotách. Odvažme se to dále promýšlet a 
měnit a změnit naše životní hodnoty. 
 
Dnešní podobenství mluví o velkorysém pozvání. Pozvání na bohoslužbu je taková hostina na svatbě 
Božího syna. Pán Ježíš jako ženich na ni přichází, stoluje s námi a nabízí nám zpřítomněním své životní 
oběti milost a záchranu (spásu).  
Bůh poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Zase budeme posílat dopisy 
všem členům náboženské obce s pozváním a oni nechtějí přijít. Ignorují pozvání. 
Poslal znovu jiné služebníky, ale oni na pozvání nedbali a jdou si za svými zálibami, odpočinkem nebo 
svou prací. Neváží si pozvání. 
A tak služebníci vycházejí na rozcestí, tam jsou lidé všeho druhu, pozvání se vztahuje na dobré i zlé, a 
tak je plno. Když král přišel mezi stolovníky, spatřil člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Jde o obraz 
toho, s jakou motivací lidé na bohoslužbu přicházejí: např. Pán Bůh může být rád, že mu aspoň někdo 
přišel. Nebo může být rád, že jsem přišel a víc nic. 
Oblečení je chápáno jako obraz. Může být pochopen jako viditelné jednání křesťana. Šaty jsou tím, co 
je na každém vidět. Šatem křesťanů má být jejich dobré jednání, skutky. Vnitřní život víry není vidět, 
ale naše jednání ano. Je všem viditelné, zřejmé - jako šaty. 

 
Na počátku křesťanství lidé při křtu oblékali bílý šat. Šlo o symbolický oděv znázorňující nový 
očištěný život s Kristem. „Odložme dřívější způsob života, staré lidství a oblečme nové lidství, 
stvořené k Božímu obrazu“ (Ef 4,24). 

 

 
 

 


