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25. nedeľa v cezročnom období
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Lk 16, 1 - 13
R.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal 

správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho 

a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už 

nemôžeš ďalej šafáriť.‘

Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje 

správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma 

niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘

Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko 

dlhuješ môjmu pánovi?‘

On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘

Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘

Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘

On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘

Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘

A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo 

synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby 

vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.



Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý 

v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.

Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé 

bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?

Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude 

nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude 

opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“

Pozornosť vyvoláva otázka, prečo Ježiš predstavuje nepoc�vú osobu 

správcu, ktorý okráda majiteľa, ako príklad k nasledovaniu. Je potrebné čítať 

biblický text pozorne. Pán Ježiš v podobenstve nevyzdvihuje nepoc�vosť správcu, 

ale jeho opatrnosť, a to vo vzťahu k vlastnej budúcnos�. Správca určite nebol 

spravodlivý, čo v texte viackrát zaznieva, avšak si uvedomil, že jeho budúcnosť je 

vo vážnom ohrození. 



Podobenstvo o nepoc�vom správcovi treba čítať aj vo svetle série 

troch podobens�ev v predchádzajúcej 15. kapitole Lukášovho evanjelia, ktoré 

požadujú od veriacich pripravenosť prijímať hriešnikov konajúcich pokánie. 

Sloveso „rozhadzovať“ použité pri správcovi je rovnaké ako pri márnotratnom 

synovi, ktorý premrhal celý otcov majetok. To, čo zmenilo prístup správcu, bola 

hrozba majiteľa. Uvedomil si, že musí niečo zmeniť vo svojom živote. 

Podobenstvo má jasný začiatok, ale má dva konce. Prvý v Lk 16, 8 je 

konštatovaním: „A pán pochválil nepoc�vého správcu, že si opatrne počínal. Lebo 

synovia sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“ 

Druhý záver v Lk 16,9 je aplikáciou podobenstva (prija�e do nebeského 

domu, tak ako správca chce byť prijatý do domu (porov. Lk 16, 4): „Aj ja vám 

hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, 

prijali do večných príbytkov.“ Tento verš je už zároveň aj prípravou na ďalšie 

podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, ktoré budeme počuť na budúcu nedeľu. 

Výraz „de� svetla“ sa nachádza aj v iných novozákonných 

textoch. Označuje Ježišových učeníkov = kresťanov. Pri výraze „synovia 

tohto sveta“ nemajme na mysli niekoho druhého, to sme my sami. 

Vo svetských veciach si dávame pozor, aby sme si zabezpečili budúcnosť. 

Sme opatrní a prezieraví. Správca nevolá dlžníkov kvôli nim, aby im pomohol, ale 

kvôli sebe. Túto prezieravosť máme mať aj v zabezpečení si duchovnej budúcnos�. 

 Ak Ježiš konštatuje „synovia tohto sveta sú predvídavejší“ je to kri�ka 

do našich radov, že svoju duchovnú budúcnosť neberieme dostatočne vážne 

(aby vás prijali do nebeských príbytkov). Správca nie je len opatrný, ale všetko 

vsadil na milosrdenstvo svojho pána. Veď sluhom radil okrádať vlastného 

pána. Prezieravosť by mu nepomohla, ak by nad tým všetkým nebola 

zhovievavosť a veľkodušnosť majiteľa. Tak je to aj v našom vzťahu k Bohu.



Správca si svojím počínaním chce zabezpečiť dobrú budúcnosť. Skrze 

preukázanú milosť voči dlžníkom u nich zabezpečuje priazeň v čase, keď on bude 

v núdzi. Prepustený bude tak či tak, ale ešte má plnú moc v správcovstve a tú 

využije v prospech svojej budúcnos�.                                                   

 Ježiš teda používa príklad správcu, ktorého on sám nazýva nespravodlivým, 

ktorý prezieravo využil logiku tohto sveta, aby svojich učeníkov povzbudil rovnako 

prezieravo využiť logiku iného sveta, sveta synov svetla, ktorý prichádza v podobe 

Božieho kráľovstva, ako ho ohlasuje Ježiš. Čo charakterizuje túto logiku, Ježiš už 

svojím učeníkom predstavil v predchádzajúcich kapitolách: „Predajte, čo máte, 

a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný 

poklad v nebi, ... Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ Rovnako aj 

vo farizejovom dome pri hos�ne predstavil, ako sa zachádza s majetkom v jeho 

ponímaní. 

Priateľov s použi�m nespravodlivej mamony si Ježišov učeník robí 

uplatňovaním týchto pravidiel. Takto si zhromažďuje poklad v nebi, do ktorého 

túži byť prijatý: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa 

pominie, prijali do večných príbytkov“. 

Byť verný v nespravodlivej mamone znamená zaobchádzať s ňou podľa 

Ježišových slov, štedro pre dobro núdznych, bez nároku na odplatu. Ona to�ž nie 

je pravým bohatstvom a v skutočnos� ani nie je učeníkovým vlastníctvom. To, čo 

bude skutočne jeho, aj keď aj to bude čistým darom, ho ešte len čaká.

Zároveň z týchto slov vidíme, ako sa v učeníkovom živote majú prelínať 

dva svety, či dva veky. Učeník žije v tomto svete, ale nie je synom tohto sveta, či 

tohto veku. 

pravidlÁ


