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V Bibli jsou pasáže, které čteme častěji. Ježíš Kristus často používal podobenství – některá známe hodně, některá méně. 

Některá podobenství nás i trochu zlobí – např. o dělnících na vinici, o neodbytné ženě a soudci. Mohli bychom říct – 

vyhněte se těmto podobenstvím, která se nám nelíbí, ale takto to nejde. Každá část Bible má svůj význam. 

O nepoctivém správci 

Luk 16,1. 

1 Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho 

majetkem.  

2 Zavolal ho a řekl mu: `Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.´   

3 Správce si řekl: `Co budu dělat, když mne pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.   

4 Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!´  

5 Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: `Kolik jsi dlužen mému pánovi?´ On řekl: `Sto 

věder oleje.´  

6 Řekl mu: `Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.´  

7 Pak řekl druhému: `A kolik jsi dlužen ty?´ Odpověděl: `Sto měr obilí.´ Řekl mu: `Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.´  

8 Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem 

prozíravější, než synové světla.  

9 Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných 

příbytků.  

Pokud máme zahrádku, zvládneme se o ni starat sami. Pokud máme plantáž, potřebujeme správce. Pokud mám malou 

firmu, řídím ji sám. Pokud mám velkou firmu s filiálkami v různých zemích, potřebujeme manažery. Správci byli v době 

Ježíšově běžní. I otroci byli správci (Josef, Daniel, Eliazar Damašský). Správcovství bylo součástí života židů. Jeho klíčový 

postoj musí být věrnost. 

1 Kor 4,2. 

 

1 Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.  

Správce ale takto nejednal. Verš 3. – pán ho chce zbavit správcovství. Co bude dělat? V intelektuální práci by neobstál, 

pracovat manuálně nechce, „dávky“ brát nechce. 

Verš 4 – vymýšlí plán, to je první dobrý krok. Jsou lidé, kteří si nepřipouštějí, že by mohl přijít problém, pak se neumí o 

sebe postarat. Tento správce si ví rady. Ještě má práci a už jedná s výhledem do budoucnosti. 

Verš 5.-7. realizuje svůj plán. Odpouští mzdu nádeníka za 2-3roky, na naše peníze by to byly statisíce, nejsou to žádné 

drobné. Nevíme, zda správce svého pána tímto okrádá, nebo zda odpouští to, co bylo lichvářským úrokem na půjčeném 

objemu a vzdává se tak svých zisků, které nejsou podle Bible dobré. Za chvíli přijde pán, bude chtít vrátit peníze, ale 

nedostane je. Správce tím dostává pána do problémů. Nechal přepsat úpisy, takže po právní stránce je vše v pořádku 

a pán nemá šanci své peníze dostat. Verš 8. – pán správce pochválil, Je to v pořádku? 

Teze k zamyšlení: 

1. Máme se učit od nepoctivého správce. I od špatného člověka se můžeme naučit něco dobrého. 

2. Ježíš nemaže rozdíly mezi syny světla a syny světa . Ef 5 kap. 
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3. Synové světla se mají od synů světa naučit prozíravosti = předvídavost + trochu opatrnosti + trochu moudrosti 

= schopnost a ochota člověka přemýšlet, co mé jednání teď přinese v budoucnosti. Nemůžeme žít jen 

přítomností. 

4. Podnikatelé obětují čas, rodinu, vztahy, zdraví, aby získali peníze, které mohou znovu použít. Výnosem je tržba. 

Tady čteme, že lze podnikat jinak. Správce investuje cizí prostředky a výnosem je přátelství. 

„Budete přijati do věčných příbytků“. Takto investoval i Ježíš. Investoval svůj život. Aby naše přátelství mohlo 

pokračovat na věčnosti. 

5. Všichni jsme správci, všichni se potkáme s majitelem v den zúčtování. 

„Každý ať slouží druhým.“ 


