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R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu 

Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako 

almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde 

sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše 

srdce.

Bedrá majte opásané a lampy 

zažaté! Buďte podobní ľuďom, 

ktorí očakávajú svojho pána, keď 

sa má vrátiť zo svadby, aby mu 

otvorili hneď, ako príde a zaklope. 

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán 

pri svojom príchode nájde bdieť. 

Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí 

ich k stolu a bude ich obsluhovať. 

A keď príde pred polnocou alebo až 

nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, 

nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn 

človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“



Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo 

všetkým?“

Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví 

nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, 

ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví 

ho nad všetkým, čo má.

Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal 

by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď 

to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi 

nevernými.

Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil 

jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži 

bitku, menej zbijú.

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa 

zverili, od toho budú viac žiadať.“

To, čo nám hovorí Ježiš dnes je odpoveďou na to, čo pre učeníkov 

znamená byť pred Bohom bohatý. Celá reč sa začína Ježišovými slovami: „Preto 

vám hovorím...“ ktoré nám priamo napovedajú, že nasledujúce slová učeníkom 

treba čítať v spojení s predchádzajúcim podobenstvom o hlupákovi, ktorý si 

staval väčšie sýpky. Ďalším elementom, ktorý nám �eto Ježišove slová spája 

s predchádzajúcim podobenstvom je príklad havranov, o ktorých Ježiš hovorí, 

že nemajú „ani komoru, ani stodolu.“ Napro� tomu boháč si staval stále väčšie 

zhromaždiská.



V závere tejto liturgiou vypustenej čas� vystupuje do popredia rozdiel 

medzi ľuďmi tohto sveta a Ježišovými učeníkmi. Ľudí tohto sveta, tak ako aj 

hlúpeho boháča, charakterizuje starosť o to, čo budú jesť, čo budú piť a do čoho 

sa budú obliekať. Učeníka charakterizuje to, že vie, že Boh, ktorý sa stará o vtáky, 

aby mali čo jesť a o poľné kvety, aby boli zaodeté lepšie než Šalamún, je jeho 

Otec, a ten vie, že jeho syn či dcéra toto všetko potrebuje. Neznamená to teda, že 

učeník už nepotrebuje jesť, piť a obliekať sa, ale v perspek�ve života, ktorý vníma 

Boha ako takéhoto otca, prestáva to byť primárnou starosťou života učeníka. 

Preto Ježiš túto úvahu zakončuje slovami: „Ale hľadajte jeho kráľovstvo (Otcovo) 

a toto dostanete navyše.“

Nasledujúce verše znova zhŕňajú už povedané a učeníkov vyzývajú, aby 

ich necharakterizovalo zhromažďovanie bohatstva tohto sveta, ktoré sa pominie, 

ale pokladu, ktorý má trvanie aj za hrob. Ak by sme sa pýtali, ako sa zhromažďuje 

tento poklad, alebo ako sa hľadá Otcovo kráľovstvo, tak jedinú konkrétnu 

odpoveď, ktorú tu nájdeme je: „Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu!“ Tento 

dôraz na pozornosť voči chudobným je typickým pre Lukášovo evanjelium. Takýto 

postoj učeníka je teda opakom konania hlúpeho boháča. Ten zhromažďoval len 

pre seba, učeník rozdáva druhým.

 Potom nasleduje druhá časť Ježišovej reči, v ktorej sa predkladá 

ďalšia charakteris�ka učeníkov. Tí sa majú podobať sluhom, ktorí očakávajú 

príchod svojho pána zo svadby. Svadby vo vtedajšom svete trvali mnoho 

dní, a tak sluhovia nemohli vedieť, kedy sa ich pán svadobné zhromaždenie 

rozhodne opus�ť. Takýto učeníci, ktorí sú pripravení dokonca aj o polnoci 

či nad ránom svojmu pánovi hneď otvoriť, sú blahoslavení, lebo majú veľmi 

čudného pána. To, čo tento pán urobí svojim bdelým služobníkom je presne 

to, čo by sa očakávalo od nich, aby urobili svojmu pánovi po jeho príchode. 



Sú to oni, ktorí by sa mali hneď opásať, posadiť svojho pána k stolu 

a obsluhovať ho. Avšak tu je to on, ktorý slúži svojím služobníkom! Služobníci 

tohto pána sú blahoslavení nie preto, že ho obskakujú z každej strany, aby on bol 

spokojný, ale preto, že ho očakávajú, majú srdcia naplnené túžbou po stretnu� 

s ním a chcú ho privítať hneď ako príde. Podľa dvoch spomenutých čas� Ježišovej 

reči, učeníka charakterizuje zhromažďovanie pokladu v nebi a hľadanie Božieho 

kráľovstva na jednej strane a očakávanie príchodu svojho Pána na strane druhej.

Rozprava ďalej pokračuje Petrovou otázkou. Ježiš namiesto priamej 

odpovede používa ďalšie podobenstvo o sluhovi, ktorý má na staros� ďalších 

sluhov. Môžeme tu teda vnímať, že v týchto Ježišových slovách sa už odráža 

situácia v prvotnom spoločenstve cirkvi. Peter tu reprezentuje všetkých, ktorí mali 

už vtedy a majú aj dnes poslanie viesť spoločenstvá. Tí majú úlohu navyše. Nie 

len, že majú spolu s ostatnými hľadať Božie kráľovstvo a očakávať Pána, veď aj oni 

sú učeníkmi, ale majú sa starať, aby �, ktorí sú im zverení, mali potrebný pokrm 

na to, aby mohli bdieť a pána očakávať. Nemá ich charakterizovať bezstarostnosť 

a útlak im zverených, ale práve naopak, ich správanie má byť už predobrazom 

správania, aké Pán preukáže pri svojom príchode: oni sa už teraz majú starať 

o potrebný pokrm v pravý čas pre im zverených.


