
Utorok 26. septembra 2017 

Piesne: ES č. 447, 540 

Text: L 16, 1 – 9  

„I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú 

opatrnejší voči seberovným než synovia svetla.“ 

  

Zamyslenie nad Božím slovom:  

My ľudia myslíme na budúcnosť. Veľa úsilia a energie, odvahy, vynaliezavosti a práce 

vynakladáme, aby sme zabezpečili seba, svoje rodiny, deti, ktoré nastupujú do škôl, záleží 

nám na tom, ako im zaistiť čo najlepšiu budúcnosť. Oj, veru, bremeno ustarostenosti – 

mimochodom, myšlienka uplynulej nedele – je aktuálne. Pán Ježiš nám však hovorí o niečom 

inom, ako len o starosti o prežitie: Myslite na tú skutočnú, pravú budúcnosť. Milí čitatelia 

nemyslite len na zajtrajší deň, budúci týždeň, mesiac, rok, ale myslite na ten deň, keď budete 

musieť opustiť túto časnosť so všetkým, čo ste nadobudli. Prečítali ste si zaujímavé 

podobenstvo. Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, ktorého obžalovali. Obžaloba je zrejme 

pravdivá, lebo výsledok kontroly je vopred jasný. Šafár bude prepustený, príde o všetky 

výhody a o všetko, čo nakradol. Čo si počne? Ako sa uživí? A tak šafár využije posledné dni 

vo svojom úrade a všetkým dlžníkom navrhne úpis so zníženým dlhom. Zabudol, chudák, že 

je to len ďalší z podvodov, ktoré sa stále nabaľujú. Veď platí: čím sa zmenší úpis, tým 

narastie manko. Šafár myslí len na svoju pominuteľnú budúcnosť v nádeji, že mu tí „známi“ 

aspoň na krátky čas pomôžu preklenúť neutešenú situáciu. „Synovia tohto sveta sú opatrnejší 

voči seberovným než synovia svetla.“ Ako si my počíname vo vedomí stálej prítomnosti pred 

Bohom? Podobenstvo v evanjeliu je akoby šité na našu situáciu v štáte, politike a, žiaľ, aj v 

cirkvi. Avšak toto podobenstvo nechce človeka zničiť, zdeptať, znemožniť. To chce iba satan. 

Ten defraudant z podobenstva akoby poukázal na skutočný pomer hodnôt k životu. Keď mu 

tečie do topánok, v poslednej chvíli ako keby spoznal, že jeho celoživotné pachtenie po 

majetku je preč a jediné, čo ho môže zachrániť, je priateľstvo. Aj nám má záležať na 

priateľstve s Pánom Ježišom, lebo On je jediný verný a spoľahlivý priateľ. Taký priateľ je 

vzácny dar. Ten Dar vyháňa diabla peňazí, pretože diabol neznáša rozdávať sa, byť 

veľkodušný, nezištný, čo znásobuje lásku. A to je pre mnohých čudné. My sa však nedajme 

pomýliť a odradiť. Amen. 

 

Modlitba:   

Ďakujeme, Bože, za konanie nášho Pána Ježiša Krista, ktoré sa zdá čudné, no zachraňuje nás. 

Amen. 
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