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Biblické čtení: Lk 16; 1-9

1Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s
jeho majetkem.  2Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále
nemůžeš být správcem.‘ 3Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci
nejsem, žebrat se stydím.  4Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘
5Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl:
‚Sto věder oleje.‘  6Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘  7Pak řekl druhému: ‚A
kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ 8Pán pochválil toho
nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než
synové  světla.  9Já  vám pravím: I  nespravedlivým mamonem si  můžete  získat  přátele;  až  majetek  pomine,
budete přijati do věčných příbytků.

Pán Ježíš své posluchače rozhodně nešetřil: Poté, co v předchozím podobenství vyzdvihl přístup
 marnotratného syna oproti jeho pracovitému bratrovi, zašel teď ještě dál a za vzor dává svým učedníkům 
rovnou podvodníka, tuneláře. Hlavní „hrdina“ dnešního podobenství, je přesně ten typ člověka, kterého 
nemůžeme vystát – zastává vysokou funkci, i když je podle všeho úplně neschopný. Hospodaří mizerně a jinou 
poctivou prací by se taky neuživil. Asi doufal, že se mu podaří vodit pána za nos, dokud si nenašetří na klidné 
živobytí. Vlastně jsme nejspíš rádi, že na takového výlupka taky jednou spadla klec – jeho zaměstnavatel ho 
vyhodí. Jenomže on si i v takové situaci ví rady a pomůže si - jak jinak – podvodem. „No jo, takovým jako on, 
všechno projde“ pomysleli si asi kysele jeho kolegové, i posluchači Ježíšova podobenství. Jenže pak přichází 
studená sprcha: „Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě“. Je jasné, že Ježíš chce 
provokovat, ale přesto – je jeho sdělení tak důležité, aby vyvážilo všechno pohoršení a možné scestné výklady, 
které ten příběh přinese? Nemohl by nám za příklad posloužit i někdo méně kontroverzní?
Ježíš velmi dobře věděl, co dělá – pracoval s důvěrou, kterou v něj jeho učedníci měli. Věděli, že nemluví 
nesmysly, ani neprovokuje samoúčelně. Především – nepoctivost toho správce nikdo nechválí. Naopak vedla k 
jeho propuštění - vždyť není ani slovem naznačeno, že by pán své rozhodnutí v tomto ohledu změnil. Správce 
byl oceněn za svou prozíravost – za to, jakým způsobem se připravil na budoucnost, která ho čeká. A tady je už 
jasné, proč Ježíš potřeboval v podobenství takovou pochybnou existenci – poctivý správce by prostě dělal až do
důchodu to, na co je zvyklý, a žádnou prozíravost by nepotřeboval. Prozíravý přístup k budoucnosti, je ale to, 
oč v tomto podobenství běží.
Ať se nám to líbí, nebo ne, správce  dokázal obstát podle drsných pravidel světa. Správně je přečetl a pochopil, 
že zadarmo nic nedostane – s pomocí může počítat jen tehdy, když mu bude někdo zavázán. A tak rychle využil 
svých pravomocí (než o ně přijde) a prokázal „laskavost“ dlužníkům svého pána – on si na to někdo z nich 
určitě vzpomene. Jednal rozhodně – s ohledem na svou nejistou budoucnost.
Umíme tohle my? Víme, jakou budoucnost nám ukázal a vydobyl Ježíš Kristus – Boží Království, kde už pláče 
a nářku nebude, kde je dost příbytků, kde nemají hodnotu pozemské poklady, ale docela jiné věci – odpuštění, 
soucit, pokora, láska,... Příchod tohoto Božího království nejen že očekáváme, ale přímo za něj prosíme v 
modlitbě Páně nebo když zpíváme písně ze zpěvníku, a věřím že i jindy. Věříme-li v Krista, pak víme, jaká 
budoucnost nás čeká. Ale dovedeme se podle toho zařídit? Nebo spíš očekáváme, že se budeme muset o svou 
budoucnost poprat podle pravidel tohoto světa, a tomu odpovídá i naše chování?
Můžeme si udělat krátký test – zkusme si každý položit otázku „Co kdyby zítra přišlo Boží království v plnosti 
a slávě?“ Co kdyby od zítřka začaly místo našich zákonů platit Boží zákony, tak jak o nich Ježíš mluvil? Jaké 
pocity ve mně ta představa vyvolává? Radost, úlevu nadšení? Nebo naopak strach, nejistotu, paniku? Případně 
smíšené pocity? V každém případě by to byl ohromný nezvyk – až příliš velká část našeho života je určována 
pravidly světa, která jsou od těch Božích často zásadně odlišná. Rychle se přizpůsobit novým pořádkům 
vyžaduje právě tu rozhodnou prozíravost, kterou se vyznačoval onen správce. Přitom Boží království 
představuje bez pochyby mnohem lepší budoucnost, než jaká čekala jeho. Tak čím to je, že se přípravám na něj 
věnujeme tak málo? Že radši dlíme ve všelijak porušené přítomnosti a držíme se svých jistot? „Synové tohoto 
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světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla“ říká Ježíš. Dobře totiž ví, že jeho následovníci 
často nerozhodně přešlapují na místě, místo toho aby se naplno ponořili do hledání Božího království. Proto 
chce své učedníky popíchnout tím kontroverzním příběhem – říct „vždyť ten mizera správce chápe svou situaci 
lépe, než vy“. Lépe než my.
Tak co s tím? Jak se stát prozíravými - kde aspoň začít? Ježíš nám radí, začít u majetku – jeho hodnota je totiž z
pohledu Božího království sporná, zato z pohledu světa jde o hodnotu často až absolutní. Ne, že by byly peníze,
nebo majetek obecně, nutně zlo – vzniká kvůli nim ale mnoho nespravedlnosti, čímž nás odvádějí od hledání 
Božího království. I tento „nespravedlivý mamon“ ale může posloužit dobré věci – může pomoct někomu v 
nouzi, přispět na charitu, může být odpuštěn dluh… i peníze můžou přispět k tomu, že přibude radosti, zmizí 
strach, rány se zahojí, bída se změní v hojnost. Investovat takto svůj majetek, to je pro křesťana nejlepší způsob,
jak se zajistit pro budoucnost. Z pohledu současného světa se to může zdát nerozumné nebo dokonce 
nespravedlivé (každý je přece svého štěstí strůjcem). Ale z hlediska budoucnosti, kterou zvěstoval Ježíš, je to 
naopak velmi prozíravé: Majetek nakonec pomine – v Božím království ztratí svou cenu. Jsou ale poklady, 
které mají trvalou hodnotu – radost, štědrost, bezpečí, odpuštění… A ten, kdo svůj majetek užívá k 
rozhojňování takového pokladu, to je vskutku prozíravý hospodář.

Modlitba: Pane Ježíši, vyznáváme před tebou svou neprozíravost. Tvé evangelium, tvá zaslíbení, ujištění o tvé
moci, bereme často jako pěkná slova útěchy, ale ne jako skutečnou naději – něco, co doopravdy platí a podle
čeho má smysl  se  řídit.  A tak  býváme ustrašení  a  sobečtí,  ano i  chamtiví.  Co jsme si  poctivě  vydělali  a
zasloužili, to si pečlivě chráníme. A umíme rychle odsoudit druhé – jejich nezdary nebo i úspěchy. Ty ale soudíš
podivuhodně. Prosíme, smiluj se nad námi a otevírej nám cestu k druhým lidem. Prosíme slyš nás také, když
společně takto voláme: Otče náš… Amen

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá,): EZ 446 Moudrosti poklad z nebe, D 688 
Odpusť, S 97 Já jdu tam do Boží země

Sborová oznámení: 
Vzhledem k nařízením Vlády ČR a Synodní rady ČCE, neprobíhají v současnosti žádná „živá“ sborová setkání.
Bohoslužby se nebudou konat nejméně do konce výjimečného stavu, tj. 20. listopadu Každou neděli od 10:15 
jste ale srdečně zváni k rozhovoru u kávy a čaje, který povedeme přes internetovou platformu zoom. Odkaz, 
stejně jako další užitečné informace, naleznete na stránkách našeho sboru klaster.evangnet.cz

K náboženství se mladší i starší děti sejdou v pondělí 16. 11. od 17h. Biblická hodina bude ve středu 25. 11. od 
18h Vše bude probíhat rovněž online, nedojde-li ke zmírnění opatření. Odkazy na setkání jsou rovněž na 
stránkách sboru.

Pamatujte, prosíme, v modlitbách na ty, koho postihla nemoc nebo jiná tíživá situace.

Budeme také rádi, když budete i v tomto čase pamatovat na sbírky a přispějete na potřeby sboru – číslo účtu je
2600386516/2010.  Dnes  je  poslední  příležitost  přispět  na  Jubilejní  toleranční  dar  –  z  této  sbírky  poskytuje
Jeronýmova Jednota bezplatné půjčky sborům na nákladné stavební práce a opravy.

Nouzový stav komplikuje mj. také rozvoz sborových dopisů a vybírání saláru – vyžaduje osobní kontakt s
velkým množstvím lidí. Proto se zatím oboje pokusíme řešit na dálku: Sborový dopis je možné si stáhnout
na stránkách klaster.evangnet.cz,  nebo ho obdržet  mailem. Pokud máte možnost  dopis  vytisknout  a  zanést
někomu ve svém okolí, kdo nemá přístup k internetu, prosíme udělejte to. Roznos dopisů je a výběr saláru jsou
časově dost náročné, proto chceme oboje vykonat naráz, až to situace umožní. Pokud máte ale možnost zaplatit
salár převodem na účet (viz výše), prosíme využijte tuto možnost.

Narozeniny v  následujícím týdnu oslaví:  Vladimír  Potoček,  Marie  Bahníková a  Danuše  Kašparová.  Všem
gratulujeme a přejeme Boží požehnání do dalších let.


