
Povolání Leviho (Lk 5,27-32) 

5:27 Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak 
sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou." 28 Levi 
nechal všechno, vstal a šel za ním. 29 A ve 
svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo 
tam množství celníků a jiných, kteří s ním 
stolovali. 30 Ale farizeové a jejich zákoníci 
reptali a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že jíte s 
celníky a hříšníky?" 31 Ježíš jim odpověděl: 
"Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 32 
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale 
hříšníky."  





Kontext 

Vzdálený: viz stavba Lk (Lk 4,16nn; 5,1-11), 

následuje malá vsuvka od 6,17… 

Blízký: 3 celky 5,1-11; 5,12-16; 5,17-26 

Mocné Ježíšovo slovo, mění hříšníka v 

učedníka, Levi vzorem konverze 

Následuje spor o půst podle Mk 



Struktura 

2 jednotky: 

 povolání 27-28 

 spor 29-32 

Ježíšova solidarita s hříšníky jako podstatný 

prvek jeho poslání, příkladem církvi, kdy 

se tato činnost stává jejím povoláním 

Základní témata: hostina, solidarita s 

hříšníky, obrácení 



Výklad 
v. 27-28 Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v 

celnici, a řekl mu: Pojď za mnou." 28 Levi nechal všechno, 

vstal a šel za ním. 

Základní schéma povolání (srov. Mk a 1Kr) 

Parenetický příběh 

Ježíš a Levi: skandál! pro židy; pro Lk je Levi 

příkladem neobráceného člověka; konverze = 

změnit své vztahy 

Leviho odpověď na zavolání jako příklad změny 

života a nového začátku 



v.29 A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam 

množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali.  

Protiklad „Dům“ x „opustil všechno“ 

 ne hostina na rozloučenou, ale hostina radosti z 
obrácení (Lk 15 a 19) 

v. 30 Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho 

učedníkům: "Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?"  

„Farizeové a zákoníci“ intelektuálové „reptají“ – 
typická reakce na Ježíšovo chování, podstatné 
pro jeho poslání, v rozporu s farizejským hnutím 

Obrácení se na učedníky – obrácení se na 
křesťany v roce 80, u Lk zde nejde o hříšníky, 
ale o lidi potřebující obrácení; „hříšníci“ 
kontextem pro následující verše 



Idealizovaná scéna s historickým základem 

Ježíšovo poslání: společenství s hříšníky, přijetí 
vzdálených, hostina jako znamení 

v. 31-32 Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale 
nemocní. 32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale 

hříšníky."  

Ne učedníci, ale Ježíš odpovídá – křesťanská 
komunita nachází ospravedlnění svého 
postoje v Kristu 

Odpověď: 2 logia 

 2. obraz z lékařského prostředí (řečtí 
filosofové) – hříšník je nemocný potřebující 
péči; odsouzení mentality „spravedlivých“ 
(separace a překážky ve jménu Božím) 



Zdraví nejsou vyloučeni, ale zahrnuti, nepotřebují 

zvláštní péči (viz zatoulaná ovečka) 

„nepřišel jsem“ – globální vědomí Ježíšovy 

činnosti 

„k obrácení“ – aktualizace na církevní poměry 

80.let 1. století, hostina hostinou obrácených s 

Ježíšem (proto ve v.29 chybí slovo „hříšník“); 

obrácení pak předpokládá jednání (srov. také 

19,8) 



Závěr a aplikace 

Aplikace Ježíšova jednání komunitou v 

80.letech jako vzor každé jiné komunity 


