
Pondelok 25. januára 2016 

Text: Mt 20, 1 – 16a 
1Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si 

robotníkov na vinicu. 2Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3O 

deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4A povedal im: 

Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5A oni šli. Keď potom vyšiel o 

dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam 

iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7Odpovedali mu: Nikto nás 

nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravodlivé, dostanete]. 8Keď sa 

zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od 

posledných až do prvých. 9Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 
10Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11A keď dostali, 

reptali proti hospodárovi: 12Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, 

ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13On však odpovedal jednému z nich: 

Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja 

však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15Či nemám právo urobiť so svojím, 

čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16Tak budú poslední prvými a prví 

poslednými 

Piesne: ES č. 278, 570 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Slová nášho textu patria medzi najznámejšie a najviac spomínané state Písma svätého. Je 

to podobenstvo, ktoré ukazuje, ako sa pracuje a žije, ako sa zmýšľa, súdi a odmeňuje 

v kráľovstve Božom. Hospodár tu zastupuje Pána Boha a robotníkmi sme my. Vinica je 

kráľovstvo Božie a práca v nej predstavuje našu snahu o spásu. Deň v evanjeliu znamená 

náš život, večer náš odchod zo sveta, zatiaľ čo „denár odmeny“ ukazuje na večné spasenie. 

Podobenstvo nám hovorí predovšetkým o misijnej práci cirkvi. Dielo misie sa má diať od 

včasného rána po celý deň, po celý čas života cirkvi vo svete. Hospodár nečaká na 

robotníkov – sám ich pozýva. Misia ide za ľuďmi, nevyčkáva, kým cirkev sami vyhľadajú. 

Čo ponúkol hospodár tým, ktorých pozýval? To, čo je spravodlivé, čo potrebujú, aby mali 

dosť na ďalší deň. To, čo potrebujú, aby mali dosť nádeje a sily k životu. Toto podoben-

stvo je veľkou výzvou nášho Pána k misijnej práci, výzvou, aby sme Mu získavali 

učeníkov po celom svete. Ohromnou výzvou, ktorú často nechceme z Písma počuť. Na 

ilustráciu uvediem jeden z výkladov. Hospodár vyšiel na úsvite, čo je detský vek. Vyšiel 

aj o deviatej, čo je vek mladosti, vek vzrastu v dobrom i v zlom. Vyšiel aj o dvanástej, keď 

mladí ľudia vstupujú do manželstva. Vyšiel aj o tretej, keď sú ľudia obťažení starosťami 

o každodenný život. Prichádza aj o piatej. Zdalo by sa, že starci sa pripravujú, a tak 

vďačne prijmú pozvanie. No človek, ktorý si v mladosti neobrátil srdce k Bohu, 

zriedkakedy ho obráti v starobe. Obrazom Božej dobrotivosti, ktorá sa nám zjavila 

v Otcovej láske v Kristovi, je počínanie hospodára večer pri výplate. Plnú jednodennú 

mzdu dal hospodár bez ohľadu na odpracovaný čas všetkým rovnako, lebo prial všetkým 

rovnako. V reptaní tých, ktorí pracovali viac ako hodinu a cítili sa ukrátení na mzde, sa 

ukázalo, že síce majú zmysel pre spravodlivosť, vôbec však nie pre hospodárovu 

dobrotivosť ani pre problémy svojich blížnych. Ježiš tu nastavuje zrkadlo všetkým nám, 

ktorí si zakladáme na svojej vernosti cirkvi, možno dokonca aj na tom, čo sme pre cirkev 

vykonali. Ježiš nám však hovorí: „Priateľ, nekrivdím ti…“ Evanjelium obsiahnuté v tomto 

texte je základom reformačného učenia o ospravedlnení hriešnika len z milosti. Tá 

slobodne a zvrchovane platí navzdory všetkým našim zásluhám a skutkom. Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Hospodár! Tvoj milý Syn nám prikázal pracovať, pokiaľ je deň, lebo príde noc 

a nik už pracovať nebude môcť. Preto prosíme, daj nám k denným prácam nášho 

zemského povolania potrebnú silu a spôsobnosť, aby sme na námestiach tohto sveta 

nezaháľali, ale čas Tvojej milosti verne a usilovne vynakladali. Keď nás však z tejto 

zemskej vinice odvoláš do svojej večnej vinice v nebesiach, nesúď nás a neplať nám 

podľa našej chatrnej práce a spravodlivosti, ale odplať nám podľa svojho veľkého 

milosrdenstva a podľa zásluh svojho milého Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen. 
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