
                  Poprad 3. 5. 2020 
 
Milé sestry, drahí bratia, poslucháči a čitatelia živého Božieho Slova! 
 

Rád by som sa spolu s Vami zamyslel nad textom z Matúšovho evanjelia 18,21-35: 
 
21 Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu 
mám odpustiť? Či až sedem ráz? 22 ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až 
sedemdesiatkrát sedem. 23 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so 
svojimi sluhami. 24 Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. 
25 Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti i všetko čo mal, a dlh 
splatiť. 26 Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. 27 
Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28 Len čo ten sluha odišiel, stretol 
jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si 
dlžen! 29 Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. 30 Ten však nebol 
ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, 
čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 Tu si ho pán 
zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa 
teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? 34 jeho pán sa 
rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí 
vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi 

 
Máme pred sebou podobenstvo, kde nájdeme i matematiku, i ekonomiku, ale predovšetkým 

môžeme v ňom uvidieť rozdiel medzi zákonnou spravodlivosťou a milosrdenstvom. V podobenstve 
vystupuje pán, opisovaný tiež ako kráľ. Vidíme i dvoch jeho sluhov, s tým že obaja majú dlh.  

To nie je ani dnes nič výnimočné. Zadlžujú sa firmy a podniky, aby úvermi financovali technológiu 
či výrobu, zadlžujú sa dokonca i štáty predajom dlhopisov, aby mohli financovať svoju prevádzku. 
Zadlžujú sa i jednotlivci, ktorí si pôžičkami chcú dopriať niečo naviac, než na čo majú vlastné 
prostriedky. 

Možno i naši dvaja sluhovia si chceli dopriať niečo, na čo nemali dosť svojich peňazí. A tak si 
požičali. Jeden sluha si požičal od pána a druhý si potom požičal od neho, spolusluhu. Požičané sumy 
boli však  poriadne odlišné... Trocha matematiky a ekonómie. 

Prirovnanie. Koľko bolo 10.000 talentov a koľko bolo 100 denárov? Tie hodnoty bez vysvetlenia 
dnes veľa nepovedia. Denár bola denná mzda robotníka, ale 1 talent už bol majetok zámožných 
ľudí, mal hodnotu 12.000 denárov.  Kým druhý sluha bol dlžný „iba“ 100 denárov, ten prvý si 
požičal od pána nie talent, ale rovno 10.000 talentov (čo znamená až 120.000.000 denárov)! A to 
bol už iný dlh... Rozdiel v dlhu je ešte väčší, ak ho porovnáme ku dnešnej mzde. Ak si pomôžeme 
priemernou mzdou v národnom hospodárstve, by sme sa dostali na veľmi zaujímavé € čísla. Druhý 
sluha bol spolusluhovi dlžný  približne 5.000,-€, (ten dlh bol splatiteľný, zodpovedal štvrťročnému 
platu). Dlh sluhu voči pánovi však dosahoval približne 6.000.000.000,-€. Keby sme dali toľko peňazí 
Slovensku (čo je ťažko predstaviteľné), mali by sme ako štát prebytkový rozpočet.  

Hrozivý dlh. Bol to nepredstaviteľný dlh pre sluhu. Nie je napísané, prečo bol taký veľký. Keďže 
to bolo 120.000.000 denárov, na jeho splatenie by musel odpracovať 120.000.000 dní. Vtedajší 
človek počas svojho života od 12 do 65 rokov dokázal odpracovať „len“ 16 000 dní. Na to, aby 
splatil dlh, by sluha potreboval malé 7.500 mestečko otrokov, ďalších sluhov, ktorí by na neho 
pracovali a počas života by nesmeli ochorieť, či zomrieť. 

Ten Pán, ktorému to sluha dlhoval, bol kráľom. Ako kráľ zrejme nebol odkázaný na peniaze 
svojho sluhu. Ale išlo zákonný princíp, keď urobil dlžobu, mal by ju splatiť. No nemohol, bolo jasné, 



že nemal ako, nemal z čoho. Preto mal prísť o všetko, čo mu bolo milé. O ženu, deti, dom, všetko, 
čo mal. Pán videl, že nie je reálne, aby sa týmto dlh zaplatil. Aj keď by sa predalo všetko, čo tento 
sluha mohol ponúknuť, dlh bol tak veľký, že by sa nesplatil.  

Môj dlh. Kto bol tento sluha? Čo to vystrojil, že si priviazal takýto balvan na krk? Ten sluha, 
dlžník si Ty, každý z nás, bol som to i ja.  Ako sme sa mohli takto zadĺžiť? Každý z nás so svojimi 
hriechmi a prešľapmi sme  spôsobili, že narástol taký dlh, ktorý nie je možné nijakým spôsobom 
splatiť. Dnes humanisticky oponujeme: človek je predsa vo svojom jadre dobrý, nemali by sme ho 
súdiť, máme slobodu. Nikto z ľudí nie je spravodlivý (Rim 3,23). Ježiš Kristus, je ten Kráľ, ktorý sa 
vráti na Zem. On bude súdiť každého človeka spravodlivo, z jeho skutkov. On povedal: Z ľudského 
srdca vychádzajú smilstvá, krádeže, vraždy, podvody. Ale človeka poškvrňujú tiež menej viditeľné 
veci: zlé myšlienky, zlostný či závistlivý pohľad, lakomstvo, pýcha dokonca hlúposť je tiež 
menovaná. Z jadra človeka nevychádza nič dobré. Môžem vari oponovať Kristovi, ktorý všetko vie: 
Pane to tak nie je, ty tomu nerozumieš. Či by sme chceli pridať k tomu všetkému i rúhanie Kráľovi 
kráľov? 
Sluha počul, že kráľ je milosrdný. Vedel, že nie je žiadna šanca vyrovnať svoj záväzok. Jediná 
možnosť bola dovolať sa milosť pána. Hodiť na kolená a prosiť o zľutovanie. Chcelo to odvahu. 
Odpustí pán nesplatiteľný dlh? Iste chcelo to pokoru, ale mal na výber?  

Myslíš si, že tvoj dlh nie je až taký hrozivý? Že aj iní ho majú podobný? Každého dostihne čas 
zúčtovania. Ten dlh hriechu nevznikol nedopatrením alebo zhodou okolnosti. Hriechy som osobne 
spôsobil vlastnými, zlými rozhodnutiami v živote. Ani si nemysli, že je možné dlh „odpracovať“. Je 
nemožné vyvážiť ho, zahladiť zlo „dobrými skutkami“. Nie je možné odpracovať, ani inak vlastnou 
silou napraviť, čo som skazil. Nie je možné vymazať podrazy tým, že budem „viac lepší človek. Ten 
dlh sa nezníži. Úroky zo šialeného dlhu narastajú viac, než by si dokázal splatiť. Ako teda odpustí 
Pán hriechy zlých myšlienok, klamstvá, podrazy? 

Jediná možnosť je hodiť sa na kolená pred tým milosrdným Pánom a Kráľom. Na kolenách 
popros Pána Ježiša o milosť odpustenia nesplatiteľného dlhu svojich hriechov. On sa zmiluje, lebo 
vie, že nie si schopný sa zbaviť sa bremena hriechu vlastnou silou. On ti odpustí, aby si mohol začať 
nový život. 

Nový začiatok. Pán sa teda zmiloval a sluhovi dlh odpustil. Bez vyhrážania, bez dohovárania, 
bez podmienok. Len tak. Z lásky, z milosrdenstva. Nevyžadoval spravodlivosť predaja do otroctva. 

Keď kráľ sluhovi odpustil, ten mal ísť, radovať sa a tešiť so všetkými, blízkymi i vzdialenými. 
Keď niekto niečo vyhrá alebo dostane, rád to zdieľa so ostatnými. A toto bola iná „výhra“. Toto bol 
nový začiatok, sluhovi sa začal nový život. Prišiel k nemu ani nevedel ako. Zažil niečo tak dobré, že 
sa o tom mali dozvedieť a tešiť všetci, ktorých stretol.  

Vedia všetci o tom, že si dostal od toho jediného Kráľa nový život? Vedia, že Kráľ Ježiš Kristus 
urobil reset, vymazal všetko zlé, čo bolo predtým? On pripravil novú čistú cestu do života. To je 
správa ktorá nesmie zostať utajená pred nikým, s kým sa stretneš. Existuje možnosť odpustenia 
všetkých dlhov, len pokľakni pred Kráľom a pros o odpustenie hriechov, o odpustenie dlhu  

Tento sluha sa zachoval prekvapivo, namiesto radostnej oslavy nového začiatku, sa stretol 
so svojim dlžníkom spolusluhom. Jeho dlžník mu dlhoval nie stotinu, nie tisícinu, ale menej než 
milióntinu z toho, čo dlhoval on. Ale i tak chcel aby ten dlh splatil. Malo to tak podľa správnosti 
a podľa zákona byť. Bolo preto zodpovedné, aby to vyžadoval. Principiálne a natvrdo. Spôsob, 
ktorý použil na vymoženie pohľadávky nebol hocijaký. Škrtil ho, hrdúsil, siahal mu na život. Takéto 
praktiky požívajú mafiáni, kriminálnici. Namiesto odpustenia držal svojho brata pod krkom, aby 
dosiahol niečo, čo už nepotreboval... Prečo? Preto, že sa dlhy majú platiť a musí byť spravodlivosti 
zadosťučinené. Kvôli princípu. Vari mu tak prejavoval svoju lásku a náklonnosť? Či mu nemal 
odpustiť, ak bolo jemu odpustené? 

 



Je smutné, že hriechy zlého zmýšľania o spolusluhoch sa týkajú i kresťanov. Je prirodzené, že 
v cirkvi sa neodpúšťa, že sú v nej hriechy závisti, nevraživosti, klamstvá i podvody voči 
spolubratom? Navonok plno reči o láske, no poza chrbát ohováranie a neprajnosť: „Ako je to 
možné, že brat takto žije? Mnohé veci nerobí správne a pritom mu všetko mu vychádza lepšie. Nič 
neurobí poriadne a ešte ho aj chvália. Zďaleka nepracuje tak ako ja a ešte aj dostane zaplatené. To 
nie je fér. To musím povedať ostatným, musím si ich získať na svoju stranu.“ Povie sa to, ale tak 
ako to vidím a ako to chcem ja, po svojom. Tieto hriechy zlých myšlienok nie je ľahko uvidieť, a 
ľudia sa dajú ľahko podviesť a manipulovať. Kráľovi však nič nie je skryté, žiadna zlá myšlienka mu 
neujde. Aj iní služobníci mu donášajú zvesť, ako sa veci majú. Jeho nie je možné podviesť, ním nie 
je možné manipulovať. Hriechy neprajnosti, nelásky, neodpustenia sú v Jeho očiach rovnako zlé 
ako vraždy, smilstvá, podvody.  

Spravodlivosť alebo milosť? Vyžadovanie spravodlivosti, býva často maskované za 
zodpovednosť, za službu najvyšším cieľom. Ale všímajme si aké ovocie nesie takáto služba. Je to 
ovocie pokoja, lásky a radosti, alebo ovocie ohovárania, nepokojov, roztržiek? O akú spravodlivosť 
ti ide, keď žiješ iba vďaka Kráľovej milosti? Ako to, že sa dovolávaš spravodlivosť podľa zákona voči 
bratovi, keď žiješ iba vďaka milosti odpustenia? Keď trváme spravodlivosti podľa zákona, 
výsledkom bude premárnená milosť a dostaneme to, čo si zasluhujeme - predaj do otroctva, 
odovzdanie mučiteľom..  

Ak si prijal milosť, buď zhovievavý k druhým. Nebuď tvrdý, nevyžaduj natvrdo principiálnu 
spravodlivosť, ak si ju sám nedokázal dodržať. Ak ti bolo odpustené, odpusť i ty. Ukáž skutkom 
Kristove odpustenie tým, že budeš prajný voči bratom, sestrám. Nie je možné sa spoliehať na 
Kráľovu milosť a súčasne uplatňovať na spolubratov spravodlivosť zo zákona. Zabudnime preto na 
svoje právo, na svoju slobodu. Naopak rozpamätajme sa na milosť, na odpustenie, ktoré sa nám 
dostalo od Kráľa a Pána Ježiša Krista. Nech nás rozpomienka na Jeho odpustenie i odpúšťanie 
blížnym sprevádza počas nasledujúcich dní.    
 
 


