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Introitus: „Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám 
plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh.“ Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní 
všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do 
sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.“ (Izajášovo 
proroctví 66:9-11)


Čtení ze Staré smlouvy: 
„Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. 
Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře 
vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí 
jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“

Proroctví Izajášovo 1:16-18


Čtení z evangelia:

Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. 12  Řekl 
mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. 13  Tu 
řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění 
zubů.‘ 14  Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ 
Matoušovo evangelium 22:11-14


Šaty nedělají člověka! 
Četli jsme závěrečnou část z obrazného příběhu Pána Ježíše určeného především Židům. Na 
svatbu odmítli přijet řádně pozvaní hosté. Král nařídil svézt všechny, které služebníci našli. Poskytl 
jim svatební roucho, pravděpodobně řádnou očistu před oblečením. Vypadali jako jeden šik. 
Uniformně. Co ale říkají šaty? Šaty určitě nedělají člověka. Šaty jen naznačují, jak člověk myslí a 
na čem mu záleží. V jakém je stavu a co potřebuje. Šaty jsou mostem k lidskému nitru.


To, že hosty na svatební hostinu svezli královští taxikáři odevšad možně vůbec neznamená, že 
svezli jen mrzáky, chudáky a nemocné. Mohli to být také bohatí lidé, znudění lidé, kteří čekali na 
svou příležitost. Mohli to být zvědavci. Taky hledači nových obchodů. Není divu, že se s nimi 
hostitel šel seznámit, prošel se po hodovní síni, zastavoval se a vítal se s lidmi. Chtěl slyšet jejich 
příběh, nebo jen ztratit několik slov. Chtěl s nimi prostě být. 


Našel tu ale jednoho člověka, který nepodstoupil očistnou koupel a také nepřijal hostitelovy drahé 
šaty.  Zůstalo mi největší a nevyslovenou závěru obrazného příběhu, který jsme četli, že to vůbec 1

bylo možné, aby člověk vešel na svatbu bez převlečení. 


Zcela jistě vstup do společenství hostiny není převlékárnou, jakou zažili rukující vojáci za totality a 
nebo trestanci v lágru. Ani se to nepodobá uzavřené zóně na letišti, kam vstupujete poté, co 
projdete rámem, rentgenem, naskenují vám rohovku očí a prověří pas. Musíte vyhodit nedopité 
lahve s vodou - a podobně. Na pozvané hosty se nevytvářel ani psychický nátlak, že musí 
respektovat hodnoty a mít patřičnou úroveň, jako před týdnem, když vyhodili lidi z Tchaj-wanu z 
ministerského semináře kvůli Číně, protože ta je nemá ráda.  Nebylo to jako za normalizace po 2

roce 1968 v naší vlasti. Nikdo mu neřekl, že když si příchozí nevezme šaty, nebudou jeho děti 
studovat. Nikdo nebyl nucen mít na ruce či na pásce kolem krku čipovou kartu. Ne, do 
přítomnosti Boží se přichází bez násilí povinné zpovědi a nechodí se přes rentgenový rám. 
 
Přemýšlejme nad tím, co se stalo v královské hodobní síni. A zároveň přemýšlejme nad sebou a 
svým způsobem přístupu do přítomnosti Boží. Jak to mohlo být s tím člověkem na hostině?


 V Praze je Fashion Church, víte to? http://fashionchurch.cz/1

 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/marta-novakova-tchaj-wan-cina_1903281351_pj 2
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1. Jeho roucho mohlo být dražší, než roucha zapůjčená. Mohl mít na sobě purpur bohatce a 
pána. Nikde se přece nesvlékal. Copak se tady bude svlékat?  Nechtěl se zařadit mezi ostatní 3

a smazat označení své úrovně, na kterou patřil 

2. Měl strach odložit svou identitu. V sektě byl naučen, že se musí držet pravidel, která dostal, 

protože ta pravidla jej vždy podrží. Nechtěl odložit svůj klobouk, pakliže to byla žena - 
nechtěla odložit svou burku, svůj šátek, svůj šejtel.  Muž by se nikdy nevzdal svých pejzů, už 4

by to nebyl on, kdyby svlékl svou kleriku. Nesundal by si svoje řetězy z krku a nezul by si těžké 
okované boty. Cítil by se nahý a už by dostatečně neodrazoval okolí… 


3. Chtěl být sám za sebe, nepochopil, že tady je pozván do týmu a hostitel jej pozval do 
společenství. Dobře to chápou v některých pracovních kolektivech, kde všichni hrají na tým. 
Je jedno, zda je někdo vrátný a nebo inženýr v zařazení technologa. Odměny dostanou podle 
týmového výkonu všichni. Do nebes nejdeme jako jednotlivci, ale jako tým církve. A proto jako 
církev nemůžeme žít se svou vlastní verzí a do společenství přinášet občas svou osobu na 
návštěvu 

Hostitele zajímalo, jak tento zvláštní cizinec prošel vstupní branou, jak se dokázal vyhnout šatně. 
Ten tajemný host ale nemluvil, což může znamenat, že:


a) Věřil, že hostitel musí být skutečný blázen. Sezvat na hostinu podivíny, dobrodruhy, děvky 
a rentiéry, to mohl udělat jen zoufalec, castingová firma a nebo novodobí šmejdi. Hlídal si 
proto dobře svá data a čekal nějaký útok na svou osobnost. Třeba, že se mu teď začnou 
prodávat hrnce a nebo vysavače. Nedokázal ani zalhat, že je tam jako pozorovatel a nebo 
novinář. Omlouvat se a vysvětlovat, na to nebyl připraven


b) Důvod nebyl vysvětlitelný. Skutečně nebyl schopen ze sebe vypravit ani slovo, protože 
jestliže čekal všechno, nečekal tak blízký kontakt, nebyl jej schopen. Chtěl zůstat svůj, 
chtěl mít svobodu a hlavně se nechtěl zařadit. Nechtěl udělat to, co mají udělat všichni, mít 
stejné povinnosti, přijmout, že na něj přišla řada. Nebyla to nervozita, že nedovedl 
odpovědět. Je to velice rozumové rozhodnutí. Vybral si ze dvou možností. A měl na výběr 
„chci nebo nechci“


c) Odmítl se bavit. Mělo být z dálky hostiteli jasno, s kým má tu čest. Měl pochopit už 
napohled, jak prošel, stačí se podívat na odznaky hodnosti. Nechtěl přistoupit na jazyk 
bodrého a štědrého hostitele. 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 vůbec přišel. Nemám, co bych k tomu řekl…“ 
Prostě se nechtěl podřídit. Pohrdal podobnými lidmi, jako byl ten hostitel, z duše mu byli 
odporní 


Kdo nechce hrát v týmu, musí hrát na sebe. V týmové hře se ale sám vylučuje ten, který chce hrát 
na sebe. Má-li odvahu přepisovat pravidla, musí mít také odvahu nést následky.


Jasný výsledek je překvapivě tvrdý (22:13). Pán mu neukázal 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.


Co si neseme domů?

1. Dejme si tu práci, pochopit hostitele a Pána. Jako se nešlo na hostinu, na mejdan - ale 

především za tím zvláštním hostitelem. Tak se do církve nechodí pro církev, ale pro Krista. A 
nedělá se především církev, abychom mohli vykazovat spasené a hřáli se plným kostelem


2. V Ježíšově blízkosti se nebojme změnit svou vnější i vnitřní osobnost. Stále zůstáváme sebou 
samými. Nejedeme už na sebe, ale na tým, na společný úspěch. Nesoutěžíme, nemá to cenu. 
Neodrazujeme, protože není koho se bát - jen jednoho jediného. 


3. Slova patřila Židům. Patří i nám, do království Božího nás normálně předejdou lidé, do nichž 
bychom to nikdy neřekli…


 Katolické solideo si kněz a jiná svěcená osoba hierarchie snímala jen při proměňování. Prostou hlavu mají 3

bratři jen do té chvíle, kdy je proměněná hostie uzavřena ve svatostánku. Můžete si o tom myslet, co 
chcete, ale vypovídá to o povaze svěceného stavu… O povaze, kterou bude velice těžké udržet… Je a 
možná vždy byla nepřijatelná.

 http://www.jutube.cz/watch/ylPDd3W7vwM4
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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 

Milost vám a pokoj!
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