
3. pôstna – 15.3.2020 

Opatrný a zlý sluha  

„Tvoje svedectvá sú predivné, preto ich moja duša zachováva. Výklad Tvojich slov osvecuje 
a jednoduchých robí rozumnými. Roztváram ústa, dychtím, lebo túžim po Tvojich príkazoch. 

Obráť sa ku mne, buď mi milostivý, podľa práva milujúcich Tvoje meno“ (Žalm 119).  

 

Matúš 24:45-51 „Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán 

ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, 

ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! Veru, vám hovorím, že ho 

ustanoví nad celým svojim majetkom. Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: môj 

pán ešte nepríde a začal by biť svojich spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 

príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá a v hodinu, o ktorej nevie, 

rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel: tam bude plač a škrípanie zubov“.  

 

Myslím, že každý z nás chápe toto obdobie ako čas skúšky. Či veriaci alebo 

neveriaci – všetci – máme pocit, že nás daná situácia má preveriť a zistiť, akí 

naozaj sme. Či sme spoľahliví či sa na nás môže niekto bezpodmienečne obrátiť 

a my sme pripravení konať, pomáhať a poslúžiť.  

 

Už mi zopár ľudí položilo otázku, či sa blíži koniec sveta. Moja odpoveď je 

vždy, že neviem, hoci skromne musím dodať, že toto je ešte nič oproti tomu, čo 

tento svet čaká, takže myslím si, že do konca tohto roka Pán Ježiš ako Sudca 

a zvrchovaný Kráľ nepríde. Ale pri Ježišovi človek nikdy nevie  

 

Biblia nás však viac ako k otázke: kedy Ježiš príde – pozýva k otázke: si na 

to pripravený? Aká je naša odpoveď? Pomôcť správne a úprimne odpovedať 

na túto otázku nám môže podobenstvo o dvoch sluhoch: dobrom 

a zodpovednom a zlom a ľahostajnom.  

 

Dobrý sluha je ten, ktorý je za každých okolností verný, spoľahlivý, 

starostlivý a rozumný. Je to niekto, kto sa vždy o niečo stará, má záujem 

o ostatných, vníma ich potreby, nie je mu ľahostajné okolie a je zodpovedný 

v práci a aktivitách, ku ktorým ho Pán Boh pozval aj vystrojil. Je to človek, 

ktorý dbá o pridelenú službu a koná ju v zodpovednosti pred ľuďmi, no najmä 

pred Pánom Bohom. Jeho spoľahlivosť nie je obmedzená časom či priestorom 

a preto sa nemusí báť toho, že pán môže prísť kedykoľvek – on koná všetko 

a vždy najlepšie ako vie. Je stále pripravený.  

 

Zlý sluha je ten, kto si myslí, že keď je pán preč a ďaleko, môže si robiť, čo 

chce. Jeho srdce je vedené zlými túžbami, ktoré sa prejavujú v dvoch 

základných spôsoboch: v hýrení a pôžitkárstve – teda v živote iba pre seba. 



Tento zlý sluha si život užíva v plných dúškoch, neberie ohľad na nikoho a na 

nič, nerozmýšľa o zodpovednosti pred Hospodinom. Druhým spôsobom sa jeho 

život prejavuje v bezohľadnosti k tým, ktorí mu boli zverení. On nerobí, no od 

podriadených vyžaduje väčšiu presnosť a tvrdšiu prácu a zaobchádza s nimi 

kruto, bije ich a šikanuje. Ak by vedel, kedy jeho pán príde, iste by sa aj on 

trochu posnažil, ale takto, keď žije v neistote, možno až v dôvere, že pán sa 

nevráti, si žije ako chce – bezohľadne k iným, ale úplne iba pre seba, svoje 

pohodlie a dobro. Takže v podstate nie je pripravený nikdy.  

 

V takýchto chvíľach skúšky, keď nám choroba číha na život a prichádzajú 

problémy, ktoré nezvládame, obraciame sa k nejakému Bohu. Lenže to nemôže 

byť jednorazová záležitosť, nemôžeme vypočítavo veriť, obracať sa k Pánovi, 

len keď sa nám to hodí, keď sme v ohrození a nevidíme východisko z ťažkostí. 
Nemôžeme vnímať Boha ako automat na želania. Viera to je životný štýl.  

 
Sme k nej volaní láskou a obeťou Pána Ježiša Krista. Je to dôvera v Toho, ktorý za nás zomrel, 
pretože bez Neho by sme nemohli byť spasení a zachránení zo svojich hriechov. Je to nasledovanie 
Toho, ktorý nás svojim vzkriesením pozýva k večnému životu v Božom kráľovstve. Je to 

odovzdanosť sa Tomu, kto má v rukách náš život, tento svet, našu smrť aj našu budúcnosť. 

 

Viera v Božieho Syna nám pripomína, že On príde ako Sudca a Pán do nášho 

života – či už cez smrť alebo pri svojom druhom príchode na túto zem – a my 

máme byť pripravení na stretnutie s Ním.  

 

Sme pripravení keby prišiel aj dnes? Ktorý sluha si? Ktorý sluha som? Je čas 

prehodnotiť svoj život a vybrať sa cestou za Kristom – nielen teraz, lebo je tu 

korona vírus, ale aj vtedy, keď táto pliaga pominie. Je čas kľaknúť na kolená 

a vyznávať svoje hriechy pred Pánom, lebo je veľa zla v každom z nás. 

Toto je príležitosť uistiť sa v tom, v Koho sme uverili a Koho nasledujeme. 

Tento časový priestor je nám daný, aby sme si priznali, že bez Pána Ježiša 

nemáme šancu tu a najmä vo večnosti.  

 

Každý z nás dostal miesto v tomto svete a vôbec nezáleží na tom, kde sme, 

v akej rodine žijeme, ako pracujeme, koľko rokov máme, jediné na čom záleží 

je to, či sme verní a zodpovední tam, kde nás Pán Boh postavil. Kiežby nám 

pomohol Pán Ježiš, aby sme boli spoľahliví vo svojej službe a práci, kiežby 

sme Jemu slúžili tak dobre, že nás nazve dobrými a vernými sluhami. Kiežby 

sme boli pripravení postaviť sa pred Neho, keby prišiel hoci aj dnes.  

 

Lebo Jeho príchod je istý a nikto sa mu nevyhne. Je len na našom osobnom 

rozhodnutí, či príde Pán Ježiš s pochvalou alebo s trestom. Všetok hnev 



vracajúceho sa Pána je v tomto podobenstve opísaný v dvoch jednoduchých, ale 

veľavravných slovách: zabije ho – toho zlého sluhu. Pán Ježiš teda pripomína 

nám, Jeho ľudu, ale aj všetkým ľuďom, že ak človek žije iba pre seba, ak 

myslí iba na svoje dobro, pohodlie a nevie konať dobro voči iným, ak ho 

viera nevedie k láske a milosrdenstvu, potom je jeho život zbytočným. Taký 

človek, hoci žije, si život nezaslúži. Pretože život toho zlého sluhu prináša zlo 

a na to nikto z nás nebol stvorený. Preto Pán Ježiš pripomína, že zlý 

a nezodpovedný sluha, musí byť zničený, lebo jeho život je plný pokrytectva, 

nenávisti voči iným, nezodpovednosti pred Bohom a je plný sebectva a túžby 

po vlastnom dobre.  

 

Pán Ježiš je spravodlivý vo svojej milosti. Preto ten, kto s Ním nechce žiť na 

tomto svete, nebude nútený s Ježišom žiť na veky. Preto bude poslaný tam, kde 

bude „plač a škrípanie zubov“. A to z jedného prostého dôvodu – nebude tam 

Pán Ježiš. 

 
Toto podobenstvo nie je o vyvolávaní strachu či paniky, je to 

konštatovanie budúcej skutočnosti, ako dopadne ten, kto je verný vo 

svojom živote a službe a ten, kto je neverný. Aká teda bude naša večná 

budúcnosť? Amen.  

 

 

Modlitba: Pane Ježiši, ja viem, že prídeš. Pomôž mi žiť tak, aby si ma vnímal ako dobrého, 
spoľahlivého a verného služobníka. Sám to nedokážem, preto prosím o moc a pomoc svätého 
Ducha. Daj mi svoju milosť, aby som pred Tebou obstál a pre Tvoju obeť na kríži prežil vo 
vernosti a zodpovednosti tento život a pre Tvoje vzkriesenie, aby som mohol byť prijatý do života 
večného.  
 
Do Tvojich rúk dávame, Pane Ježiši, celý Tvoj svet. Zmietame sa v strachu, sme slabí v tomto 
nerovnom boji, naša viera je vystavená veľkej skúške a preto môžeme konštatovať iba jedno: 
potrebujeme Ťa. Zmiluj sa nad nami, odpusť nám naše hriechy, utíš svoj hnev a zahaľ nás 
svojim milosrdenstvom. Ty si povedal, že si verný svojim zasľúbeniam, tak Ti ich pripomíname 
a na to sa spoliehame, že nás neopustíš ani v tomto ťažkom čase. Zober pod svoje ochranné 
krídla tých, ktorí sú alebo budú nakazení. Daj silu, trpezlivosť, múdrosť, lásku a obetavosť 
tým, ktorí sa starajú o chorých, pomáhaj tým, ktorí musia aj naďalej pracovať, aby sme my, 
ostatní, mohli ďalej fungovať. Ochráň tých, ktorí  prichádzajú do styku s chorými a daj múdrosť 
tým, ktorí ešte stále nepochopili, akú zodpovednosť majú voči iným. Len s Tebou toto všetko 
môžeme zvládnuť. A prosíme aj o tých, ktorí budú umierať, aby sa obrátili k Tebe a ak príde 
aj nám čas odchodu z tohto sveta, chceme Ti zveriť svojho Ducha a v dôvere v Tvoju lásku 

voláme: prijmi si nás tam, kde žiješ a kraľuješ, požehnaný naveky. Amen. Otče náš...  

 



Požehnanie: Boh pokoja nech vás skrz naskrz posvätí  a pri príchode Pána 

Ježiša Krista zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Verný 

je Ten, ktorý vás povoláva, On to učiní. 

 

Piesne: 86, 981 

 

 

 

 


