
      
 

Nemůžete zároveň složit Bohu i mamonu 
 
Není to dlouho, co v nedělním evangeliu zaznělo podobensví o 
nepoctivém správci, kterého Pán povolal k účtování poté, co se 
dozvěděl, že pro sebe zpronevěřuje jeho majetek. Správce si 
uvědomoval, že nemůže podvody skrýt. Vše vyjde najevo, a on 
bude rád, pokud ze svého úřadu bude pouze sesazen. 
Přemýšlí, jak by se zajistil do budoucna, a tak si zavolá dlužníky 
svého Pána a pokrátí jejich dlužní úpisy. Doufá, že si je touto 
vstřícností nakloní, že mu i oni pomohou, až to bude 
potřebovat. Svoji zpronevěru tak řeší další zpronevěrou. 
 
V očích spravedlnosti by si měl proto zasloužit mnohem 
přísnější trest. Místo toho se však zdá, že Pánovi tento druhý 
typ zpronevěry nevadí. Ještě správce pochválí, že jedná 
prozíravě. Správce totiž jeho majetek zpronevěřuje ve prospěch 
druhých lidí, čímž ulehčuje jejich životům. Ač způsobem 
pokřiveným, přesto z nich snímá těžká břemena. Tak vlastně 
jedná v duchu svého Pána, který má dobré srdce, je empatický 
a milosrdný. Děje se zde něco, co racionální teologie vylučuje. 
Ta říká, že hřích nelze napravovat dalším hříchem. Či že 
z hříšného jednání nemůže vzejít dobro. Ale zde se to 
paradoxně děje. Eticky pochybné jednání snímá břemena 
druhých, a to díky malému množství vstřícnosti ze strany 
správce a obrovské míře milosrdenství a velkorysosti ze strany 
Pána. On je obrazem Boha, který dovede použít k uskutečnění 
svých záměrů a šíření dobra i hřích a nedokonalost. A v tom je 
naděje pro každého z nás, protože jinak by se nám mnoho 
dobrého z toho, co v životě učiníme, před Bohem nemohlo 
počítat. Před ním totiž obstojí jen láska a to, co vychází 
z čistého srdce. Pokud bychom své jednání poctivě analyzovali, 
asi vždy bychom tam nějakou tu stopu egoismu a zištnosti našli. 
Naše lidské motivy nikdy zcela čisté nejsou.  
 
Podobenství nás zároveň učí zdravemu vztahu k majetku. 
V závěru evangelia zazní slova, že nemůžeme zároveň sloužit 
Bohu a mamonu. Jednající postavy nám pak ukazují, co to 
konkrétně znamená. Máme si vzít příklad z Pána, který na 

svém majetku nelpí. Není pro něj důležité, zda ho má hodně, 
nebo málo. Podstatné je to, jakým způsobem je používán. 
Pokud slouží dobru a pomoci druhým, pak je to v pořádku. 
Pokud se z něj stává modla, předmět lidského dychtění, pokud 
mu srdce propadne a člověk v něm vidí nejvyšší hodnotu, jde o 
zneužití.  
 
Postava správce nám říká totéž, jen zrcadlovým způsobem. 
Pokud jeho srdce ovládá nemístná touha po majetku, pokud si 
ho shromažďuje pro sebe a zapomíná, že v podstatě ani není 
jeho, jde o zneužívání, které na sebe přivolává trest. Pokud se 
však k němu vztahuje „jako k nevlastnímu či nespravedlivě 
nabytému“, tj. je od něho vnitřně odpoután, vnímá ho jen jako 
svěřený a používá ho k prospěchu druhých, je to v pořádku. 
Pomáhá druhým, získává si tak přátele, a je chválen.  
 
Berme proto vše, co máme (nejen hmotné statky, ale i 
schopnosti, charismata), jako „nevlastní“, nám svěřené, a 
využívejme vše tak, aby to sloužilo dobru všude tam, kde je 
třeba. 
 
Požehnanou dobu podzimu a vše dobré Vám přeje 

 
 
 


