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„Chodźcie, bo wszystko jest gotowe” 

 

Tło przypowieści 

Historia przedstawiona w tej przypowieści ma swoje korzenie w sposobie oddawania czci Bogu 

w Izraelu. Świątynia żydowska czciła Boga poprzez ogień, kapłana, rzeź zwierząt i przygotowania do 

modlitw. Nabożeństwo świątynne reprezentowało komunię z Bogiem. Prorok Izajasz mówi o Bogu 

przygotowującym ucztę na górze dla wszystkich ludzi, na którym zostanie zniszczona zasłona 

rozwieszona nad wszystkimi ludami. Śmierć zostanie pokonana i nadejdzie eschatologiczne królestwo 

Boże (Izajasz 25,6–9). 

Uczta oznacza świętowanie. Dla Żydów dzielenie posiłku było czymś bardzo osobistym, 

intymnym, stanowiło akt przyjaźni, sytuację, w której ludzi się łączyli. „Dzielić posiłek z innymi” 

oznaczało dla Żyda „być jednym z nimi” i „łączyć się z nimi”. 

Jezus również głosił Dobrą Nowinę poprzez wspólne spożywanie posiłków z ludźmi. Jezus 

dobrze czuł się przebywając z ludźmi uważanymi w tamtych czasach za grzeszników. Jadał z nimi, 

uzdrawiał ich i w szczególny sposób przywracał ich do wspólnoty z Bogiem. Można by powiedzieć, że 

całe nauczanie Jezusa i jego praca polegały na pokazaniu jak przygotować się i jak przyjąć zaproszenie 

na ucztę w Królestwie Bożym – zaproszenie do życia w całej jego pełni. 

Również pierwsi chrześcijanie spożywali wspólne posiłki, jak widzimy to w 1 liście Pawła do 

Koryntian. 1 list do Koryntian, rozdz. 11 jest właściwie konkretną realizacją tego fragmentu z Ewangelii 

Łukasza. Widzimy tu przedsmak tego, co Jezus zamierza zrobić – to właśnie On będzie usługiwać na 

uczcie i odda swoje ciało i krew. Paweł mówi o Uczcie Eucharystycznej i pokazuje nam, w sposób 

teologiczny, że my już uczestniczymy w uczcie mesjańskiej, to jest w uczcie upamiętniającej ofiarę 

Jezusa. A dzieląc posiłek bierzemy udział w tej ofierze. Dlatego też i nowy rodzaj relacji 

międzyludzkich musi pojawić się na tej uczcie – i w ten sposób Królestwo Boże staje się faktem. 

 

Objaśnienie do Łk 14,23: „i przymuś innych do przyjścia...” 

W większości tłumaczeń Biblii, czasownik użyty w wersie 23. wprowadza niepokój wśród 

słuchaczy. Czasownik „przymuszać” użyty w tym fragmencie, pochodzi od greckiego słowa 

„anagkástos”, oznaczającego „siłą”, „pilnie”. Grecki czasownik „anagkázo” (w tłumaczeniu: 

zobowiązywać, zmuszać, zapraszać w sposób przekonywujący) oznacza trwać, nie ustawać 

w okazywaniu gościnności. Jest to metafora pewnego rodzaju natarczywej gościnności, która nie 

akceptuje odmowy. 

W Starym Testamencie znajdziemy słynny przykład Abrahama, który przyjmując wizytę trzech 

mężczyzn prawie zmusza ich, w imię gościnności, do pozostania z nim i każe podać im posiłek 
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(Rdz 18,15). Ten zwyczaj, ten rodzaj „natarczywej gościnności” jest stale praktykowany dzisiaj przez 

ludzi, między innymi w krajach arabskich i na Bałkanach. 

W Nowym Testamencie grecki czasownik użyty przez Łukasza w rozdz. 14,23 pojawia się także 

w dwóch innych miejscach: 

• Łk 24,29 – uczniowie na drodze do Emaus z obcym (Jezus) „...nalegali, pozostań z nami…”. W grece 

użyto nawet silniejszego czasownika o tym samym znaczeniu, który występuje tutaj. 

• Dz 16,15 – Lidia tak natarczywie zaprasza Pawła i jego towarzyszy do pozostania z nią, że nie mogli 

jej odmówić: „I wymogła to na nas.”. 

 

Interpretacja przypowieści 

Jezus Chrystus – który jest naszym Mistrzem, powiedział, że najpierw powinniśmy zaprosić 

biednych do stołu biesiadnego. To jedyna droga, by mogło nastąpić radykalne spotkanie z Bożą łaską. 

Ten punkt zwrotny jest jak konwersja, radykalna zmiana. Naszą odpowiedzią na tę konwersję mogą być 

nowe relacje z naszymi sąsiadami. W takiej relacji wzajemne dbanie o siebie i akceptacja stanowią 

odbicie Bożej miłości, w której nie ma miejsca na dyskryminację. Wszyscy otrzymujemy łaskę od Boga 

choć na nią nie zasługujemy. Więc nie ma tu miejsca na dumę, jeśli oznacza to postrzeganie innych jako 

mniej wartych, gorszych od nas. 

W przypowieści o uczcie Jezus ukazał szczodrość Boga, który przy bogato zastawionym stole, 

pełnym najróżniejszych specjałów zamierza karmić ludzkość. To tutaj jest żywność, to tutaj jest chleb, 

którym Bóg nas napełnia, wzmacnia i odnawia na Swój obraz. W Ewangelii Łukasza położony jest silny 

akcent na „kalekich, biednych i ułomnych”, którym Bóg okazuje Swoją łaskę. Ludzie występujący w tej 

historii nie mają pojęcia, dlaczego zostali tak niespodziewanie zaproszeni na tę ucztę. Dobra Nowina 

przychodzi do nas, kiedy jej właściwie nie szukamy, niespodziewanie i dlatego tak bardzo nas 

zaskakuje. Istota tego uporczywie przekazywanego zaproszenia przez Boga leży w zaproszeniu danej 

osoby do uczynienia czegoś, co nie jest oczywiste. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętowania, ale to 

zaproszenie wymaga od nas reakcji. Nasza misja z kolei polega na zapraszaniu innych do karmienia się 

Słowem Bożym. 

Ten fragment Ewangelii Łukasza kładzie nacisk na nasz – chrześcijan obowiązek nieustannego 

działania w duchu radykalnej gościnności. Jezus chce, byśmy byli natarczywi z miłością. A ta 

natarczywość to wołanie miłości Boga. „Nie” – nie jest dla nas odpowiedzią. Nie stosujemy siły, ale 

z drugiej strony nie możemy być obojętni wobec naszych sąsiadów, zatem będziemy zapraszać ich tak 

długo, póki „dom zostanie zapełniony”. Ciągle jest jeszcze miejsce przy stole, więc wyjdźmy na ulice 

i mówmy: Chodźcie, bo wszystko jest gotowe. 

 

Pytania dla grup dyskusyjnych 

Pytania i komentarze mają pomóc uczestnikom / nam zrozumieć skutki wspaniałomyślności Boga 

w zaproszeniu na Jego ucztę, zrozumieć, jak ta globalność zaproszenia musiała być szokująca dla ludzi, 

a potem byśmy rozważali tę myśl odnosząc ją do naszej dzisiejszej własnej sytuacji. 
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Opowieść o uczcie 

Było jasne, że uroczystość została zaplanowana, więc uzgodniliśmy datę i obiecałem, że dam 

wszystkim znać, o której się zbieramy tego dnia, kiedy wszystko już będzie gotowe. Moi służący są 

niezawodni i ciężko pracują, tak więc, kiedy nadszedł wyznaczony dzień, wszystko było przygotowane 

dla moich gości. 

Zgodnie z umową posłałem mojego służącego z dobrymi wieściami i z zaproszeniem na ten 

wyjątkowy posiłek. Ku jego zdumieniu ta informacja nie spotkała się z dobrym przyjęciem – każdy 

twierdził, że ma ważniejsze rzeczy do zrobienia, niż pójście na ucztę: jeden kupił nowe pola, drugi 

niedawno się ożenił, a trzeci chciał wypróbować nowe woły… Niektórzy byli dość obcesowi 

i niegrzeczni, kiedy szukali wymówek, by szybko wrócić do swoich spraw. 

Kiedy mój zszokowany służący wrócił do domu, jego poczucie odrzucenia udzieliło się także 

mnie i bardzo się rozgniewałem. Przysiągłem sobie, że żaden z moich, tak zwanych, przyjaciół nie 

dostanie ani kęsa z tego, co zostało przygotowane, zapewniłem mojego służącego, że to nie była jego 

wina, a następnie wysłałem go ponownie z instrukcją, by zaprosił każdego, kogo spotka w mieście 

i upewnił go, że naprawdę jest zaproszony. Przyszło wielu, niektórzy bardzo podekscytowani, niektórzy 

raczej zachowywali rezerwę, niepewni tego, że mogli być oczekiwani w takim miejscu. Ale moi służący 

dobrze się nimi zajęli obmywając im nogi, opatrując ich rany i przyodziewając każdego w odświętny 

strój. 

A jednak ciągle było jeszcze dużo miejsca, więc znowu wysłałem mojego sługę, tym razem na 

główne drogi i boczne ścieżki poza miastem, by rozejrzał się i namówił każdego, kogo spotka, nawet 

obcego, by przyszedł i przyłączył się do naszego świętowania, tak by dom się zapełnił. 

Kontekst: 

W czasach Jezusa zwyczajowo zapraszało się gości na konkretny dzień bez określania dokładnej 

godziny, a godzinę oznajmiano, kiedy posiłek był gotowy. Dlatego goście wiedzieli wcześniej, że „to był 

ten dzień” uczty w Królestwie Bożym. 

 

Wskazówki do refleksji 

➢ Czy możesz sobie wyobrazić, jak czuł się gospodarz, kiedy goście oznajmili mu, że mają ważniejsze 

rzeczy do zrobienia? Czy kiedyś doświadczyłeś odrzucenia wcześniej przyjętego zaproszenia? Jak się 

wtedy poczułeś? Jak zareagowałeś? 

➢ Bóg zaprasza nas na swoją ucztę. My też możemy szukać wymówek, by Mu odmówić. Zapytaj 

samego siebie o swoje wymówki i o to, w jaki sposób możesz przyjść do Bożego stołu, który jest 

przygotowany dla wszystkich. 

➢ Wyobraź sobie, że jesteś jednym z dwóch lub trzech zaproszonych wcześniej gości, którzy nie 

odmówili przyjścia. Przychodzisz do domu gospodarza i zastajesz tam mnóstwo kompletnie obcych 

ci ludzi: biednych, chromych, kalekich, niewidomych (Łk 14,13). Kto to mógłby być w twojej 

wspólnocie? Czy przyszedłbyś i dołączył do nich? 

➢ Jezus głosił Dobrą Nowinę Bożego Królestwa dzieląc posiłki z ludźmi, zapraszając tych, którzy 

w tamtych czasach żyli na marginesie. W ówczesnym społeczeństwie żydowskim, tak jak dla wielu 

ludzi nawet dzisiaj, dzielenie posiłku z innymi oznacza „bycie jednym z nimi”, oznacza „wspólnotę”. 

Z kim jadasz? Czy twój stół jest gotów na przyjęcie innych? 
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➢ Uważamy, że ludzie poza miastem byli obcy, że nie byli Żydami. Były też inne sytuacje, kiedy Jezus 

wchodził w interakcje z nie-Żydami. Czy pamiętasz którąś z nich? 

➢ Jak sądzisz, co Jezus próbował powiedzieć człowiekowi, który powiedział: Błogosławieni, którzy 

będą jedli chleb w Królestwie Bożym? Dlaczego? 

➢ Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych zaproszonych z ulicy. Czy ucieszyłbyś się z tego 

niespodziewanego zaproszenia? Na którym miejscu chciałbyś siedzieć przy stole Bożego Królestwa? 

➢ Przeczytaj spokojnie przypowieść z Ewangelii Łukasza 14,15–24 i zadaj sobie pytania o to, w jaki 

sposób zachęcałbyś do przyjścia, gdybyś był posłańcem wysłanym w drogę, by znaleźć nowych 

gości. Czy zaprosiłbyś bezdomnych, żebraków, dzieci ulicy? 

➢ Wnioski z rozmowy poprzyj czytaniem fragmentu Iz 25,6–9. 

 

Tłumaczenie: Monika Polkowska 


