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Kázání ze soboty 17.9.2022 – br. Michal Balcar
Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně
hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého
správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj
pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali
do domu, až budu zbaven správcovství!‘ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl
prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis;
rychle sedni a napiš nový na padesát.‘ Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto
měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ Pán pochválil toho nepoctivého správce, že
jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové
světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine,
budete přijati do věčných příbytků.
Podobenství, která pracují s motivem vztahu pána a správce, jsou u Ježíše relativně četná.
A možná právě proto nás podobenství o nepoctivém správci šokuje a vyvolává tolik otázek.
Každé podobenství musí fungovat na dvou rovinách. Vnitřně koherentní musí být samotný
příběh, ale i jeho aplikace do naší reality. Smysl musí dávat chování jak správce, tak jeho pána,
stejně tak jako naše identifikace s nimi. V podobenství o nepoctivém správci nefunguje ani
jedna rovina. Tedy, oba protagonisté se chovají logicky, až do zlomu celého příběhu, tedy
verše 8.
Pán se stará o svůj majetek a správce se stará o své vlastní osobní zájmy. Právě správce je
z hlediska vnitřní logiky konzistentní. Je nepoctivý od začátku do konce. Pán ho proto chce
propustit. Až do této chvíle to dává smysl. Šokující rozuzlení nastává ve verši 8, kdy pán
pochválí správce za to, že odpustil dlužníkům… ale nikoli ze svého, ale z majetku pána. A ještě
tuhle drzou korupci nazývá prozíravostí.
Jistě jste sledovali v minulém týdnu soud kvůli slavnému Čapímu hnízdu. Motiv správce a
majitele je jedním z motivů této kauzy. A přiznám se, že mě docela šokoval výrok správcové
(dnešním jazykem „manažerky“) Čapího hnízda, která vzala veškerou zodpovědnost na sebe a
prohlásila, že trest by měl být jen její a rodiny Babišových se netýká.1 Tomu říkám loajalita
správce!
Kdyby Ježíš využil tento nelogický motiv při aplikaci podobenství, bylo by nám to jasnější.
Jenže on to neudělá, a i duchovní ponaučení je podobně překvapivé. Podle Ježíše vede cesta
do nebe skrze nespravedlivý mamon a získání přátel. Pokud si vybavuji hodiny nauky o spasení
(soteriologie) ze svého studia teologie, o cestě do nebe skrze korupci tam nebyla řeč.
Na obou rovinách nás překvapuje chování Pána (pána). Ten je totiž marnotratně štědrý.
To on je tím, kdo na celé transakci tratí. To on je tím, komu se do nebeských příbytků
dostávají o ti, kdo – podle nás – tam nemají co dělat. Pán z příběhu otevírá svou peněženku
1 „Obhájci mě za to nepochválí, ale říct to musím. Chci se velice omluvit celé rodině pana Babiše, včetně jeho osobně. Pokud někdo
v minulosti hypoteticky pochybil, tak jsem to byla já,“ řekla Nagyová soudci.
„Hypoteticky jsem mohla něco špatně vyhodnotit. Věřím však, že jsem postupovala v souladu s tím, jak byla v dané době daná
problematika dotací vykládána. Nikdo z této (Babišovy, pozn. red.)rodiny tady u soudu nemá co dělat,“
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soud-capi-hnizdo-jana-nagyova-vypoved-andrej-babis.A220914_100023_domaci_misl

1

doširoka, Pán nás otevírá do široka cestu do nebeských příbytků.
V minulém týdnu jsme společně sledovali ještě jeden příběh. Zemřela královna Alžběta II.
A díky tomu se objevilo mnoho příběhů a historek, které ilustrovaly její osobnost. A jedna mi
připadala obzvláště půvabná. Královna měla mimo jiné povinnost svolat jednání parlamentu.
K tomu se oblékla do odznaku své moci a sestoupila do jednací síně, aby pověřila poslance
k jednaní v jejím jménu. Jak se její zdraví zhoršovalo, bylo nutné přesun provést pomocí
výtahu. I stalo se, že kdosi zmáčkl nesprávné tlačítko a královna sjela do suterénu, kde se
otevřely dveře a za nimi stála uklízečka s vysavačem. Královna ani brvou nehnula, ustoupila
stranou a prohlásila, že ve výtahu je místa dost. Poté výtah vyjel do jednacích síní. Dveře se
znovu otevřely, vystoupila nejprve královna Spojeného království a poté paní uklízečka, což
sledovali zkoprnělí poslanci.
Ten příběh krásně ilustruje to, co říká naše podobenství. I náš král nás bere do svého
výtahu a my se díky jeho velkorysosti dostaneme tam, kam nemáme normálně přístup. Nás
Pán je štědrý, a proto i my budeme přijati do nebeských příbytků.
Byl jeden bohatý člověk… a díky němu, budeme bohatí i my.
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