Zamyslenia po 4. nedeli po Veľkej noci – 29. apríla 2018
Utorok 1. mája 2018
Piesne: ES č. 443, 544
Text: L 16, 10 – 13
„10Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je
nespravodlivý aj vo veľkom. 11Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám
zverí pravé (bohatstvo)? 12A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? 13Ani
jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť, a druhého
milovať; buď sa jedného bude pridŕžať, a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj
mamone.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Z Písma svätého spoznáme príbehy, v ktorých ľudia preukázali vernosť v malých veciach, a
preto ich Boh povýšil, aby prevzali väčšie povinnosti (Jozef, Dávid, Daniel, atď.) Pán Ježiš
vyzdvihuje vernosť v najmenšom preto, že Mu ide o zverenie väčšej úlohy. Hovorí
podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, ktorým nás provokuje a znepokojuje: veď ten
podvodník je nakoniec pochválený za to, že urobil opatrne. Jeho podstatu pochopíme z
kontextu príbehu: onen muž nie je vyhlásený za opatrného preto, že pomáha okrádať svojho
pána, ale že ovláda dôležité umenie, ktoré si musí osvojiť i dnešná cirkev. Ježiš nám chce
poukázať na niečo dôležité: Ako sa pokúsil muž z podobenstva získať pomocou
nespravodlivej mamony priateľov a neskoršie zabezpečenie v ich domoch, tak môžu získavať
i Jeho učeníci pomocou mamony, teda peňazí a majetku, Božiu priazeň, a neskoršie i prijatie
do večných príbytkov. Lebo nespravodlivý šafár poslednú možnosť využil v prospech
druhých: odpúšťal dlhy, ktoré mali ľudia u jeho pána, aby získal ich vďačnosť a priateľstvo.
Za to paradoxne zožal pochvalu, že rozdával zmysluplne v ich prospech. V tomto zmysle
môžeme pochopiť ťažko zrozumiteľný Ježišov výrok: „Robte si priateľov z nespravodlivej
mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Pre nás je to výzva: hmotné
veci, ktoré sú pre nás skôr pokušením a skazou, používajme tak, aby sa to ľúbilo Bohu.
Prijímajme ich ako Boží dar a pomáhajme nimi aj „najmenším bratom“ – získavajme si ich za
priateľov. Nežime roztopašne, ale zverený majetok rozmnožujme k Božej sláve. Toto je
umenie, ktoré si môžeme a máme osvojiť ako ľudia vedení Duchom Božím. Lebo kto si skrotí
nespravodlivú mamonu, aby nebola pánom, a osedlá ju do služby milosrdenstvu, bude prijatý
do večných stanov, ktoré pripravil Pán Ježiš u svojho Otca. Bude obdarený nebeskými

pokladmi, ktoré sú omnoho cennejšie než pozemské. Ale kto prepadne mamone, prepadne
diablovi a minie svoj pravý životný cieľ. A nemožno predpokladať, že na tom, či sme život
strávili v pohŕdaní Bohom, alebo nie, nebude vo večnosti záležať. Amen.

Modlitba:
Pane, ďakujeme za napomenutie, ktoré sme počuli z Tvojho slova. Vyznávame, že často
zabúdame, na čo má slúžiť majetok. Prosíme, daj nám múdrosť, aby sme ho používali na
prospech blížnym a na rast Božieho kráľovstva, a aby bolo vidieť, čo je prioritou nášho
života. Uč nás, aby sme Ti boli verní i v malých veciach a zaisťovali si budúcnosť
milosrdenstvom. Amen.
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