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VYVOLENÍ SVATEBČANÉ 
 (MT 22,1-14) 

 

Dnes si vyložíme biblický text z Matoušova evangelia, 22. 

Kapitoly, verše 1-14. Jde o známé podobenství o hostině a 

svatebním šatě.  

 
 

I. ÚVOD 
 Všichni lidé se rodí v hříchu. Aby byli spaseni, aby měli věčný 

život se svým ženichem, Ježíšem Kristem, musí být znovuzrozeni 

z Ducha svatého, musí být Jeho nevěstou. Proto toto podobenství 

zobrazuje svatbu, Syna Božího, Syna člověka se svou církví, se 

svou vyvolenou nevěstou. 
Biblické odkazy:  Ž 51,7; Gn 8,21; Ex 33,19; L 19,10b; Da 12,2; 1Te 4,17; Zj 21,1-3; Zj19,6-

9; Žd 13,20-21 

 
 

II.  MT 22,1-2 

A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: „S královstvím Božím 

je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.“ 

Biblické odkazy:  Zj 21,2; J 17,11 

 

III. MT 22,3  

Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli 

jít. 

Biblické odkazy:  Iz 43,21 
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IV. MT 22,4  

Poslal znovu jiné služebníky se slovy: `Řekněte pozvaným: Hle, 

hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je 

připraveno; pojďte na svatbu!´  

Biblické odkazy: Iz 48,9; J 6,56 V.  

 

V. MT 22,5  

Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým 

obchodem.  

Biblické odkazy: Mt 19,21b; Mt 19,22  

 

VI. MT 22,6  
Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. 

Biblické odkazy: J 15,18-19; 1Te 2,14-15; Zj 20,4  
 

VII. MT 22,7 

Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich 

město vypálil. 

Biblické odkazy: Zj 16,18-21 

 

VIII. MT 22,8  
Potom řekl svým služebníkům: `Svatba je připravena, ale pozvaní 

nebyli jí hodni. 

Biblické odkazy: Sk 13,46a; Sk 13,46b; 1K 1,23; 
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IX. MT 22,9  
Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu.  
Biblické odkazy: Ef 2,16-19  

 

X. MT 22,10  
Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, 

zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. 

Biblické odkazy: Ř 3,23-24; Ř 3,11; L 19,10  
 

XI. MT 22,11  

Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl 

oblečen na svatbu.  Biblické odkazy: 1J 2,19a; Mt 7,22-23  

 

XII. MT 22,12  
Řekl mu: `Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na 

svatbu?´ On se nezmohl ani na slovo. 

 Biblické odkazy: 2K 2,17  
 

XIII. MT 22,13  
Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do 

temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ 

 Biblické odkazy: 2Pt 2,21; Mt 11,23-24; Mt 7,23  
 

XIV. MT 22,14  

Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán. 

Biblické odkazy: Ř 10,20; J 6,44; Ž 68,19; Ř 9,15-16 
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Súdán: Aktualizace od Petra Jaška 

Petr Jašek je konečně opět doma s rodinou. Během téměř 15 měsíců Petr postupně 

vystřídal pět chartúmských věznic – podmínky v každé z nich byly horší než v té 

předchozí. Uvězněný Čech sdílel celu s pašeráky drog, pachateli násilných 

trestných činů a bojovníky islámského státu, od kterých byl kvůli své křesťanské 

víře psychicky trýzněn i fyzicky napadán. Navzdory všemu vytrvale seznamoval  

s evangeliem súdánské i eritrejské spoluvězně a radikální muslimy. Několik z nich 

přivedl ke Kristu. 

 „Je úžasné, jak si Pán použil mé uvěznění k šíření evangelia a povzbuzení mnoha 

věřících, kteří se z různých důvodů ocitli ve vězení, kde však vydali své životy 

Kristu a nyní slouží Pánu.“ 

Petr na vlastní oči viděl důkazy o tom, jak jejich situace ve vězení posílila 

súdánskou církev. Křesťanští bratři a sestry z Chartúmu, pohoří Núba a dalších 

míst v Súdánu přijížděli v době konání přelíčení před budovu soudu. Zatímco se 

jim policisté snažili zabránit v přístupu k budově, zpívali křesťanské písně. 

 „Během čekání na rozhodnutí soudu jsme ze soudní vazby zřetelně slyšeli zpěv a z 

očí nám tekly slzy, zejména pastorům z pohoří Núba, zatímco jsme naslouchali 

písním za zdmi a ostnatým drátem,“ vzpomíná Petr. „Bylo to pro nás opravdu 

velikým povzbuzením.“ 

  

 

 „Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu 

evangelia…“ Filipským 1,12 


