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Ámos 8, 4-7: Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: „Kdy 
už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře 
ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka 
pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu.“ Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: 
Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. 
 
1.List Timoteovi 2, 1-7:  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 
za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným 
životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 
aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a 
lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. 
Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem 
pohanů ve víře a v pravdě. 
 
Lukáš 16,1-13:  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. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci 
nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám 
svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem 
patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, 
k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ 

 
 

Zvěstovat milosrdenství a odpuštění = úkol křesťanů  
Ámos je prorokem v Severním Izraeli. Bohatým se vede dobře, hromadí čím dál víc, a 
ani je nenapadne, že by přicházel Boží soud. Ámos mluví k lidem, jejichž životní způsob 
je založen na tom, co druhým ukradnou, švindlují. Boží přikázání světit den odpočinku 
se jim zdá ztrátou času, protože nemohou v té době nikoho obrat, abych tak řekla 
(obchodovat, vydírat). Ztratili vědomí soucitu, když někdo nedokázal vrátit půjčené 
peníze, byl prodán do otroctví (pravděpodobně patřil tedy tomu, komu dlužil), a pak už 
pracoval bez nároku na výdělek.  
Přestala platiti solidarita bohatých s chudými a prorok Ámos se staví na stranu těch 
ubožáků. Kritizuje životní styl, kde jde hlavně o zisk na úkor chudých. 
 
Četli jsme jedinečné podobenství, které se zabývá prostředím a lidmi pohybujícími se 
v šedé ekonomice. Je to příběh ze světa zkorumpovaných  úředníků. Vypadá to, že Ježíš 
se vyzná v šedé ekonomice, zatím co my, křesťané (synové světla), chceme od ní být co 
nejdále. Pojednává o vztahu k majetku a hlavně o dluzích.  
Správce je pomluven – (Čeho ses to dopustil?) Co to o tobě slyším? Odstup ze své 



funkce a postarej se o sebe, jak umíš. Pán neřeší, jestli pomluva je pravdivá či nikoli. A  
správce se o sebe a svou budoucnost stará. 
Pohybujeme se v šedé ekonomice, které moc nerozumíme. Jestliže byl správce pouze 
pomluven, tak teď už evidentně je na šikmé ploše. Nějaké další informace nám 
v podobenství chybí.  
Příběh chválí podvodníka: Pán pochválil toho nepoctivého služebníka, který mu právě 
ulehčil od majetku, že je prozíravý. Nechal přepsat lidem jejich dlužní úpisy tak, že se 
jejich dluhy u Pána značně snížily. To se jim samozřejmě velmi hodilo, ale zároveň se 
tak správci vydali, mohl je přece později prozradit. Komu by se uvěřilo? Je to nejisté. 
Přesto podobenství říká, že správce je prozíravý, vytvoří si přátele (zmenšením dluhů, 
které mají u Pána), snad mu později pomohou.  
 
Pán je Hospodin. Bůh má raději, když se jeho bohatství rozdává. Stejně vlastní všechno. 
Na vlastních penězích a majetku mu až tolik nezáleží, ale oceňuje snad důmyslnost 
svého správce. On si dokázal udělat přátele, pokusil se zachránit si budoucnost. Nelituje 
se, nehořekuje a nečeká jen na ránu, která dopadne, ale jedná.  
 
Všechno, co máme, přijímat vděčně jako Boží dar. Nerozhazovat, hospodařit, 
rozmnožovat k větší Boží slávě. Jinými slovy smysluplně rozhazovat a získávat raději 
přátele.  
 
Podobenství nemluví na prvním místě o majetku, ale především o dluzích. Správce 
odpouští dluhy, které by měl vybírat pro svého Pána. Vina=dluh (Otčenáš) 
 
Dluhy, viny křesťané spíše evidují a světu připomínají. Úkolem křesťanů je však 
zvěstovat milosrdenství a odpuštění.  
 
 
 
 


