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Lk 14, 1. 7 - 14
R.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať 

a oni ho pozorovali.

Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto 

podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo 

mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba 

i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou 

zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. 

Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti 

dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi.

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 

povýšený.“

A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj 

svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, 

aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi 

chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti 

nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“



Ježiš sa veľmi rád zúčastňuje na hos�nách. Zjavné je to osobitne v 

Lukášovom evanjeliu. An�cký koncept hos�ny so sebou spravidla niesol debaty 

o vážnych, alebo povrchných témach. A keďže dnešným hosťom je Ježiš, môžeme 

očakávať naozaj niečo poučné.

Úvodný verš rozprávania zasadzuje hosťa Ježiša do nie veľmi pohodlnej 

pozície. Bol v sobotu v dome popredného farizeja a všetci prítomní „ho 

pozorovali.“ Snaha pro�vníkov sa naplnila, keď sa na hos�ne ocitol chorý muž na 

vodna�eľku. Mnohí zúčastnení očakávajú porušenie Božieho príkazu o sobote. 

Ježiš kontruje otázkou o možnos� pomoci človeku, hoc aj v tento deň. Farizeji 

mlčia. Nasleduje preto uzdravenie. A ani na to nedokáže nikto odpovedať. Liturgia 

túto časť vynecháva. Napriek tomu máme v nej pokračovanie.

Ježiš odpovedá na pozorné pohľady, keď „zbadal, ako si pozvaní vyberali 

popredné miesta“. Vedie ho to k poučeniu v dvoch rovinách. Najprv varuje pred 

túžbou po tom, aby bol niekto na čo najvyššom umiestnení. Poučenie sa zdá byť 

veľmi prak�cké. Prílišná ambícia môže viesť k zahanbeniu. No ďalšia časť Ježišovho 

príspevku stáča smer záujmu k dôležitejšiemu. Pozornosť zo strany hos�teľa by sa 

mala obrá�ť na tých, ktorý nedokážu pozvanie opla�ť, buď pre svoju chudobu, 

alebo fyzickú a sociálnu neschopnosť.



Podľa toho Ježiš vidí a vníma naše vnútro. To čo zaváži, je naša náklonnosť 

k hľadaniu menej postavených. On to ukázal v prípade chorého. No ostatní 

účastníci sa skôr zameriavajú na seba. Ježiš sedí a pozoruje priamo naše vnútro. 

Aké ja naše konanie. Je podobné tomu jeho? 

Jeho zrak vyhľadáva núdznych, tým ktorým treba pomôcť. Zrak 

spolustolujúcih pozoruje iba tých, cez ktorých niečo dosiahnu, a ktorý im môžu 

láskavosť opla�ť.

Farizeji hľadajú Ježišove chyby, aby sa nimi mohli ospravedlniť. Ježiš 

hľadí na naše srdcia, či sú ochotné sa mu prispôsobiť. Ježiš sa neš�� prítomnos� 

farizejov. Farizeji sa snažia Ježiša zdiskreditovať.

Aký je teda náš pohľad? Zdá sa, že na niektorých kladieme rozhodujúci 

význam. No ale, ako sa na nás díva Ježiš? Veríme, že je Boh a tak pozná všetko. Nie 

sú naše ambície oslepujúcim faktorom k nášmu ospravedlňovaniu a zdôvodneniu 

k prehľadaniu „chudobných, mrzákov, chromých a slepých?“ 

 Boj o prvé miesta na hos�ne, kam pozvali aj Ježiša, sa stal preňho 

príležitosťou hovoriť o inej hos�ne, tej v Božom kráľovstve, na ktorú nemožno 

vstúpiť inak než cez pokoru. Preto povedal podobenstvo. Nechcel ním dávať 

lekciu spoločenského správania. To by bol dvojnásobný farizej, radiť vzácnemu 

človeku ostenta�vne si sadnúť dozadu a potom sa nechať slávnostne priviesť na 

prvé miesto. Skutočnú pokoru možno chápať len očami viery a lásky. Svätý Tomáš 

hovorí, že pokora je pravda o sebe. Teda nie zakomplexovanosť, podceňovanie sa 

a popieranie skutočných prednos� v porovnaní s inými ľuďmi.

Pokora - pravda o sebe



 Pokora je podmienkou, aby sme mohli Boha uznať za Boha. Kto sa stavia 

na jeho miesto, cí� sa kráľom stvorenstva a neuznáva, že všetko, čo je a čo má, 

má od Boha, žije vo falošnej pýche a klame sám seba. Pro� kvasu farizejov Ježiš 

kladie kvas Božieho kráľovstva. Sám Boh sa ponižuje, stáva sa človekom, vyberá 

si posledné miesto a je služobníkom všetkých, od betlehemských jasieľ až po 

umývanie nôh učeníkom pri Poslednej večeri. Podľa jeho učenia sa stávame jeho 

priateľmi, ak robíme podobne. Len pokorný človek vie, že je hriešny a odkázaný 

na Božie milosrdenstvo. Čím viac si to uvedomuje, tým viac milos� môže prijať. 

Božia láska k človeku sa prejavuje tým, že Boh sa stáva pokorný, aby sa ku nám 

priblížil. A pokorný človek spoznáva pokorného Boha. Podľa sv. Ignáca je cieľom 

každého apoštolátu priviesť ľudí k pokore. Tá spolu s chudobou a poníženosťou je 

rozlišovacím znakom Krista - to sú tri farby jeho vlajky. Nepriateľova zástava má 

opačné farby: bohatstvo, pýchu a márnu slávu.

 Človek bol stvorený pre slávu, žije z pohľadu a uznania druhého. Ak však 

nezakúša ocenenie a Božiu lásku, musí si nasilu vymáhať ľudské uznanie. V tom 

je podstata Adamovho hriechu, staval sa na miesto, ktoré patrí Bohu. Bez Boha 

stráca aj seba samého. Boh si vyberá posledné miesto. Veriaci, ktorý ho hľadá 

a miluje, nachádza ho práve tam. K pravde o sebe patrí, že Bohu na každom z 

nás nesmierne záleží. Pokora neznamená len uznať Božiu veľkosť, ale mať na 

nej aj účasť. Práve v tom je aj skutočná ľudská veľkosť. Len pokorný človek si 

všíma veľké Božie diela v prírode, rozpoznáva jeho pôsobenie v dejinách sveta 

i vo svojom živote a to ho napĺňa pravou múdrosťou, istotou a plesaním. Je to 

základný paradox Božieho kráľovstva: cez pokoru nás Boh berie za ruku a vedie z 

posledného miesta na prvé, robí nás opravdivo veľkými a šťastnými účasťou na 

jeho veľkos�, kráse a šťas�. Boh prichádza odzadu a ako prví ho stretnú �, čo sú 

na posledných miestach.


