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Pametno uporabi svoje talente
Evangelij po Luku 16,1–13
1
Nato je Jezus govoril svojim učencem: »Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika
in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. 2 Poklical ga je in mu rekel:
›Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju, kajti ne boš več mogel biti
moj oskrbnik.‹ 3 Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospodar
jemlje oskrbništvo? Kopáti ne morem, beračiti me je sram. 4 Vem, kaj bom storil,
da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar odstavil od oskrbništva.‹
5
Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu:
›Koliko si dolžan mojemu gospodarju?‹ 6 Ta je rekel: ›Sto čebrov olja.‹ On pa mu
je dejal: ›Vzemi svojo zadolžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.‹ 7 Spet drugemu je
rekel: ›Koliko pa si ti dolžan?‹ Rekel mu je: ›Sto kadi žita.‹ Dejal mu je: ›Vzemi
zadolžnico in zapiši: osemdeset.‹ 8 In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da
je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor
sinovi luči. 9 Jaz pa vam pravim: Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da
vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. 10 Kdor je v najmanjšem zvest, je
zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.
11
Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal,
kar je resnično? 12 In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše?
13
Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in
drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti
Bogu in mamonu.«
Ostala berila: Amos 8,4–7; Psalm 113,1–2.4–8; Prvo pismo Timoteju 2,1–8.

Druga pomembna misel pa je, da moramo paziti na to, kdo nam je gospodar.
Kdo ali kaj nas žene k dejanjem? Nas vodijo Božja načela ali naše vsakodnevno
življenje bolj oblikujejo televizija in drugi mediji? Zares služimo Bogu ali preprosto
strežemo sami sebi? Jezus je jasen: treba se je odločiti, nihče ne more služiti dvema
gospodarjema.

MEDITATIO:
Premisli: je Bog tvoj edini gospodar ali se udinjaš še kateremu drugemu?
Razmisli tudi, kdo ali kaj vpliva nate vsak dan, kdo vodi tvoje delo in tvoje misli.
Premisli, kako zvesto in pametno ravnaš s sredstvi, ki ti jih je zaupal Bog.
Prosi Boga, naj ti pokaže, kako bi lahko bil s svojim časom in lastnino v blagoslov
drugim.

ORATIO:
Vrstice iz Prvega pisma Timoteju 2,1–8 vzemi za osnovo svoje današnje molitve.
Naročeno nam je, naj molimo za naše voditelje in ljudi na oblasti. Prosi Boga,
naj jih vodi in jim pomaga, da bodo pametno ravnali z oblastjo, ki jim je dana.
Poklicani smo tudi, da molimo za svobodno izražanje svoje vere. Zakaj ne bi ob
tej priložnosti molili tudi za ljudi v deželah, kjer je težko in nevarno živeti kot
kristjan?

CONTEMPLATIO:
LECTIO:

Preberi odlomek iz Amosa 8,4–7 in premišljuj o Božji ljubezni do ubogih in
izkoriščanih. Lahko tudi ti kako pomagaš?

To priliko je nekoliko težje razložiti. Kakor pri vseh prilikah se je pomembno
osredotočiti na glavno misel in ne dopustiti, da bi nas podrobnosti, ki so del
prispodobe, odvedle predaleč. Ta odlomek je mogoče razumeti na različnih
ravneh; mi se bomo ustavili ob dveh glavnih mislih.
Jezus nas spodbuja, naj bomo zvesti skrbniki talentov in sredstev, ki nam jih je
zaupal, še posebej denarja. S temi darovi ravnajmo pametno in preudarno. Seveda
pa s tem Jezus noče odobravati nepoštenih načinov za doseganje tega. To potrjujejo
druga mesta v Svetem pismu, kakor je na primer današnje berilo iz Amosa.
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