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AI Bratia a sestry. Poznáte to. Sedíte pred svadbou, krstinami, 
pohrebom a tak ďalej nad adresárom, ktorý používate raz za desať 
rokov a premýšľate koho pozvať. Hľadáte rôzne kritériá ako pozvať 
toho a nepozvať tam toho. Niekedy je z toho strašné bolenie hlavy. 
KE Boh také starosti nemá. V jeho adresári sú všetci, ktorých na tento 
svet poslal. Evanjelium to vyjadruje takto: „Choďte preto na rázcestia 
a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.“ 
DI Podobenstvo o svadobnej hostine, ktoré Ježiš rozpráva svojim 
odporcom, opisuje plán dejín spásy, ktorý začal Boh s Izraelom. Ten 
sa však dostal do krízy vďaka tomuto ľudu, ktorý kategorickým 
spôsobom odmieta pozvanie na Synovu svadobnú hostinu. Týmto 
spôsobom ospravedlňuje Ježiš zjavný neúspech misie medzi Židmi, 
ktorá nenachádza veľa prívržencov. Napriek tomu sa tu však Božia 
iniciatíva nevyčerpala. Posledné pozvanie, ktoré nastáva 
prostredníctvom cirkvi, nie je už zamerané na vybraných adresátov, 
ale je otvorené všetkým. Toto pozvanie, ktoré zahŕňa dobrých i zlých 
do spoločenstva veriacich, nie je zárukou príslušnosti k vyvoleným. 
Nestačí odpovedať na pozvanie, aby bolo možné sa zúčastniť 
svadobnej hostiny na konci vekov. Je potrebné mať svadobný šat, 
ktorý symbolizuje zrelú vieru, ktorá sa uskutočňuje v činorodej láske a 
vernosti. 
PAR Možno sa nám zdá toto podobenstvo tak trochu divné. Lenže sa 
ním nastavuje zrkadlo práve nám. Nám sa tu ukazuje, ako nemožne 
sa často voči Bohu správajú ľudia, ako nemožne sa často správame 
možno aj my. Kto sú tí poslovia Boží, to vieme - boli to proroci, boli to 
apoštoli, dnes sú to kňazi a iní služobníci evanjelia. 
Prečo ľudia Božie pozvanie odmietajú, prečo neponáhľajú do kostola? 
Ale ľudia to pozvanie Božie ani tak neodmietajú, oni ho len odkladajú 
na neskôr. Teraz nemajú čas. Ale až nebudú mať čo robiť, potom snáď 
áno, potom prídu, potom iste. Len si všimnime, ako to platí aj dnes. 
Kňaz sa pýta detí v škole, prečo neboli v nedeľu v kostole a znejú 
takéto odpovede: „My sme nemali čas. Boli sme na hubách! V televízii 
bol pekný program! Išli sme k babičke! Musel som ísť vyvenčiť psa! 
Hrali krásny film - išli sme do kina!“ Tak je to s nami. Boh pozýva - 
človek nemá čas. 

A tak prebieha medzi ľuďmi a Bohom akýsi tichý a úporný zápas plný 
ľudských manévrov a chytráctva. Človek sa vyhovára, že Boh príliš 
mlčí. A zatiaľ Boh celým Zjavením - vo všetkých knihách Písma - 
neúnavne volá, vyzýva, povzbudzuje - ale človek to nepočúva. Boh 
hovorí, že chce byť ľuďom Otcom, ale ľudia pred ním utekajú, chcú sa 
zaobísť bez neho, byť šťastní bez Boha a po svojom. 
Ale pozor! Aby sme sa nezačali povýšene obzerať na tých, čo nejdú 
do kostola, aby sme sa nezačali považovať za lepších už len preto, že 
do kostola ideme, má podobenstvo Pána Ježiša ešte pokračovanie: O 
človeku, ktorý síce na hostinu prišiel, ale bez svadobného rúcha. 
Keď neprišli tí prvýkrát pozvaní - v podobenstve sa tu mieni ľud 
Starého zákona, Izraeliti - pozýva Kráľ na hostinu všetkých bez 
rozdielu. Sám ich chce urobiť schopnými, aby sa zúčastnili hostiny, 
sám ich chce premeniť svadobným rúchom, ktoré pre každého 
prichystá. Ale ktosi na tú premenu nedbá. Niekto sa nechce dať 
premeniť, vykúpiť, niekto chce tvrdohlavo zostať tak, ako je. A ten sa 
sám vydal osudu nevďačného hosťa. A tak zostáva posledným slovom 
podobenstvo varovné konštatovanie, že je veľa povolaných, ale málo 
vyvolených. 
MY Istá poviedka rozpráva o starom skúsenom diablovi, ktorý 
predsedá maturite nových mladých diablov. Maturitná otázka je 
jednoduchá: „Čo urobíte, aby ste človeka odviedli od nepriateľa 
(rozumej Boha)?“ Prvý adept odpovedá: „Budem ľuďom našepkávať, 
že Boh neexistuje.“ Starý diabol nesúhlasne komentuje: „To nebude 
fungovať. Veď aj my vieme, že Boh existuje. Však nás stvoril.“ Druhý 
skúša šťastie: „Budem ľuďom navrávať, že nie je peklo.“ „Ani toto 
nepôjde.“ Povzdychne si starý diabol. A tak sa čaká na tretieho 
testovaného. Ten hovorí: „Ľuďom budem stále pripomínať, že Boh 
existuje, že peklo skutočne je. Dokonca im poviem, že potrebujú 
pokánie a obrátenie. Ale vždy, keď sa budú k tomu chystať im 
vnuknem – dnes nie, stačí zajtra, zajtra, zajtra.“ Starý diabol sa 
usmieva a hovorí: „Konečne správna odpoveď. Skúšku si urobil.“ 
ADE Sme všetci pozvaní. Blažení sú tí, ktorí odpovedajú hneď. 
Nechcime, aby o nás platilo príslovečné: Zajtra, zajtra, len nie dnes, 
vraví každí lenivec. Ak sme ešte odhodlane neodpovedali, poprosme 
o silu, aby sme tak urobili. Nie zajtra, ale dnes. Amen. 


