
            
„Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će 
uzvišen.“ (Lk 14,11) 

U Evanđeljima čitamo kako Isus rado prihvaća pozive na ručak: to su 
trenuci susreta, prigode za sklapanje prijateljstava i za učvršćivanje 
društvenih odnosa. 
U ovom ulomku iz Lukina evanđelja Isus promatra ponašanje 
uzvanika koji se utrkuju u zauzimanju prvih mjesta, rezerviranih za 
istaknute osobe. U njima bukti želja za uzdizanjem nad drugima. 
Njemu je na umu drugačiji banket: onaj koji će biti ponuđen svoj 
djeci u Očevom domu, bez „stečenih prava“ u ime pretpostavljene 
nadmoći. 
Štoviše, prva će mjesta biti rezervirana za one koji odaberu 
posljednje mjesto, služeći drugima. Zato On naviješta: 

 „Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će 
uzvišen.“ 

Postavljajući u središte sebe, svoju pohlepu, svoj ponos, svoja 
očekivanja i prigovore, padamo u napast idolopoklonstva, tj. 
obožavanja lažnih bogova koji ne zaslužuju čast i povjerenje. 
Stoga nas Isus najprije poziva da siđemo s “pijedestala” našega ja, 
kako ne bismo u središte postavili svoj egoizam, već samoga Boga. 
On doista može zauzeti počasno mjesto u našemu životu! 
Važno je učiniti mu prostora, produbiti naš odnos s Njim, naučiti od 
Njega evanđeoski stil poniznosti. Slobodno zauzeti posljednje mjesto 
zapravo znači odabrati mjesto koje je sam Bog odabrao u Isusu. Iako 
je Gospodin, On je odlučio podijeliti ljudsko stanje i svima objaviti 
Očevu ljubav. 

„Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će 
uzvišen.“ 

U toj školi učimo stvarati bratstvo, tj. solidarnu zajednicu muškaraca i 
žena, odraslih i djece, zdravih i bolesnih, sposobnih graditi mostove i 
služiti općemu dobru. 
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