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Lk 5,27-32: Slavnostní hostina s Ježíšem 

Dnes je třetí neděle v měsíci a podle sborové tradice máme na programu také slavnost svaté 
Večeře Páně. Dnes zůstaly s námi starší děti z nedělní besídky, aby mohly vidět a prožít, jak 
to vypadá, když jejich rodiče a další křesťané slaví sv. Večeři Páně.  

1.  Společenství u stolu a cesta ke stolu 

Všichni to asi dobře víme, že k životu patří občas slavnosti a hostiny. Svatbu, promoci nebo 
jinou mimořádnou příležitost si bez slavnostního jídla představit neumíme. Také v naší 
kultuře má někdy jídlo význam, kdy nejde jen o to se najíst. Je to mnohem více kvůli setkání 
s rodinou nebo přáteli. Tak to mají snad všechny kultury na světě. Společné jídlo bylo nebo je 
prostředkem, kterým se společenství vyjadřuje nebo vytváří. To nejznámější společenství u 
stolu je společenství v rodině. Tam máme každý své místo už jako děti, nemusíme se o ně ani 
starat ani usilovat. O něco složitější je to, když se jedná o svatební nebo jinou slavnostní 
příležitost. Když je to naše svatba anebo patříme k rodině, tak máme účast jistou. Ale 
v ostatních případech potřebujeme pozvání. Je to čest, když můžeme být hosty na takové  
hostině. 

V Ježíšově době mělo společné jídlo hlubší význam než jen tělesné nasycení. U společného 
stolu se ve starozákonní době stvrzovaly smlouvy, společné jídlo bylo součástí obětí, 
spojovalo lidi a upevňovalo jejich jednotu. K jednomu stolu se tehdy neposadili nikdy 
nepřátelé, cizí lidé nebo lidé odlišného přesvědčení. A tak není divu, že se v Bibli setkáme 
mnohokrát s různými hostinami a slavnostním jídlem. Proto nás nepřekvapí, že také pro 
budoucnost v Božím království se používá obrazu velké hostiny. Z Ježíšových úst, z Jeho 
kázání slyšíme o tom, jak Bůh zve hosty na královskou hostinu na věčnosti. Asi se nám 
vybavují některá vyprávění a podobenství, ze kterých je jasné, že na tu nebeskou hostinu 
s Bohem a Jeho Synem Ježíšem Kristem se nemusí dostat každý. V jednom podobenství je 
problémem nevhodné oblečení, v jiném případě mají pozvaní hosté zrovna něco 
důležitějšího na práci a svou účast odřeknou. Přesto Bůh jako Hostitel nebeský banket kvůli 
tomu neruší a když někteří Ježíšovo pozvání na hostinu nepřijímají, pozve na volná místa jiné 
lidičky. Dnešní příběh evangelia můžeme chápat jako takové Ježíšovo pozvání na MEGA-
oslavu s Bohem. Sice se o pozvání na hostinu přímo nemluví, ale nakonec to hostinou stejně 
končí. 

2. Levi a jeho setkání s Ježíšem 

Podle evangelií se Pán Ježíš věnoval hlavně kázání o Boží lásce a záchraně. Kromě toho  
uzdravoval nemocné a postižené (slepé, chromé, ochrnuté). Lidé kvůli tomu k Němu chodili a 
hledali Jeho pomoc. A pak o Ježíši víme ještě to, že si mezi lidmi občas někoho našel a pozval 
ho na svou cestu. Těmto lidem se v evangeliu říká „učedníci“. Takovými prvními Ježíšovými 
spolupracovníky byli 4 rybáři. Dnes jsme se dověděli, že dalším člověkem, kterého Ježíš 
oslovil, byl právě celník Levi. – Když víme, že celníci neměli mezi lidmi dobrou pověst, pak nás 
to asi překvapí. Co může mít Ježíš z člověka, kterému se ostatní vyhýbají a kterého 
nesnášejí?! Vždyť zloději a podvodníci budou dělat Pánu Bohu akorát ostudu! Jenže…. Pán 
Ježíš to měl dobře vymyšlené, On věděl, co dělá a proč to dělá. – Pán Ježíš chtěl, aby lidé 
brali víru vážně. Chtěl, aby skončili se špatnými věcmi a začali nový život. Proto je volal 



k pokání a ke změně. Není to vůbec jednoduché, aby se člověk změnil. Ale když se někdo 
setká s Ježíšem a uvěří v Něho, dostane sílu skončit se zlými věcmi, stane se jiným člověkem. 
Přestane lhát, krást, podvádět a ubližovat druhým. A něco takového prožil Levi. Ježíš ho 
zavolal, aby šel za Ním a on vstal a šel. Odešel z celnice, odešel pryč z místa, kde vybíral clo, 
kde podváděl a okrádal lidi.  Skončil se zlodějinou a stal se Ježíšovým učedníkem. Byl to 
opravdový zázrak! Levi měl z toho velkou radost a už se cítil zase jako člověk, který se může 
ostatním podívat do očí. – Pokračovalo to tím, že Pán Ježíš se svými učedníky a Leviho přáteli 
oslavoval začátek nového života. Byla to velká hostina! Jenže zákoníkům a zbožným farizeům 
se to nelíbilo. Nechápali, jak může takový dobrý kazatel a „svatý muž“ sedět u jednoho stolu 
se zloději! - Pán Ježíš věděl, co dělá, a slovy „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel 
jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ to vysvětlil. On nedělá nic jiného než plní svůj úkol.  
Lidem na okraji, lidem, nad kterými už ostatní dávno zlomili hůl, ukazuje,  že mohou přijít 
k Bohu. A pak jim při společném jídle dává prožít, že Boží láska a Boží odpuštění jsou také pro 
ně. Ano, Ježíš přišel jako lékař: pomáhat nemocným a nešťastným lidem. A celníci byli 
takovými lidmi, kteří si zvolili špatnou cestu a nevěděli, jak z toho ven. Pán Ježíš to viděl a 
těm, kteří chtěli, pomohl. Ukázal jim, že Pánu Bohu na nich záleží a že jim odpouští. Nejen 
Levi, ale také jeho kamarádi přijali Ježíše a Jeho odpuštění. Proto mohou sedět u jednoho 
stolu a radovat se z Božích darů.  Tam, kde je Ježíš, se může i ze zloděje stát nový člověk.  

3.  Co je a pro koho je sv. Večeře Páně?  

Ve vyprávění evangelia vidíme Pána Ježíše jako přítele hříšníků. Když se tehdy posadil 
k jednomu stolu s celníky, dal tím najevo, že jim Bůh odpustil hříchy a přijal je za své děti. 
Díky tomu, že Pán Ježíš  umíral za všechny (hříšníky) na kříži, mohou být věřící vysvobozeni 
z moci zlého a smrti. Ale než byl Pán Ježíš ukřižován, ustanovil ještě před tím slavnost sv. 
Večeře Páně. Tehdy společně s učedníky slavil židovské Velikonoce a jedl velikonočního 
beránka. Židé si tímto způsobem každý rok připomínali Boží vysvobození z Egypta a znovu 
prožívali Boží dobrotu. A právě u této večeře Pán Ježíš začal mluvit o své smrti. Vzal chléb a 
mluvil o něm jako o sobě, pak vzal víno a mluvil o něm jako o zpečetění nové smlouvy. A my 
z toho slyšíme poselství, že slavnost Kristovy večeře ukazuje na proměnu, kterou Pán Bůh 
Kristovou smrtí vypůsobil. Dar spásy, zaslíbení spásy platí také ve chvíli slavnostního jídla. 

Sv. Večeře Páně je zvláštní slavnost. Není to jen vzpomínka. Je to radostná událost pro uši, 
oči i jazyk. Křesťané slyší, že je Bůh v Kristu zachránil, berou pro sebe kousek chleba a trochu 
vína a „ochutnávají“ Boží dobrotu. Pokaždé znovu tím vstupují do nejužšího společenství 
s Kristem a v symbolickém jídle přijímají dobrodiní z Jeho utrpení. Sv. Večeře Páně říká, že to, 
co se stalo v Kristově smrti, stále platí. Nic se nezměnilo, Bůh pro Kristovu smrt odpouští 
těm, kdo činí pokání, jejich hříchy. Proto křesťané slaví tuto slavnost pravidelně, obnovují při 
ní svůj vztah ke Kristu a snaží se obnovovat také své vztahy k lidem. Sv. Večeře Páně je 
slavností, která křesťany spojuje a sjednocuje. 

Sv. VP není pro všechny. Je jen pro ty, kteří před Bohem poznali, že jsou hříšní a že to 
nedokážou změnit. Je pro ty, kteří s tím přišli k Ježíši Kristu, přijali Boží odpuštění a učí se žít 
nový život. U Večeře Páně, v darech chleba a vína, přijímají křesťané nové ujištění o tom, že 
patří Kristu a že Pán s nimi počítá. V tom je povzbuzení a posila a proto je to radostná 
událost, za kterou děkujeme. Svatá Večeře Páně není pro každého. Ale pokud by se někdo 
chtěl k této slavnosti Boží lásky přidat, pak stačí, když si vyříká s Ježíšem všechno kolem své 
minulosti a svých průšvihů. Ježíš přijal Leviho, přijme i jeho. Pán Ježíš chce mít na nebeské 
hostině v Božím království co nejvíce lidí. Chce tam mít i každého z nás.         Bronislav Kaleta 



 

 

 

 

 

 

 


