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Robotníci na vinici / O štedrom Pánovi
Podobenstvo z 20. kapitoly evan-

jelia podľa Matúša je známe pod 
názvom „Robotníci na vinici“. V po-
dobenstve, ktoré zaznamenal iba Ma-
túš, nie robotníci, ale Pán vinice je 
tou hlavnou postavou. Preto by sme 
ho mohli premenovať. Čo tak naprí-
klad „Podobenstvo o štedrom Páno-
vi“ alebo „Podobenstvo o dobrom Za-
mestnávateľovi“.Nech mu už dáme 
akýkoľvek názov, kľúčom k výkladu 
podobenstva je krásny obraz vinice 
ako symbolu Izraela u proroka Izaiá-
ša, 5. kapitoly,verše 1 až 7 (vinicou je 
cirkev). S obrazom vinice je v Biblii 
spojená žatva, ako symbol posledné-
ho súdu. Skutočnosť, že hospodár 
potrebuje ďalších a ďalších robot-
níkov, ktorých hľadá na trhovisku, 
ukazuje, že žatva je blízko, blíži sa 
finále.Podobenstvo ponúka bohaté 
ponaučenie o Božej spravodlivos-
ti a Hospodinovom milosrdenstve, 
inými slovami o istote odmeny ale 
aj trestu pri poslednom účtovaní, pri 
poslednom súde. Pán Ježiš svojim sú-
časníkom, ale aj ďalším generáciám, 
a teda aj nám, vyrozprával príbeh 
o niekoľkých nezamestnaných.

Z príbehu sa dá vycítiť, že muži 
márne hľadali prácu. Jedného dňa 
prišiel do mesta majiteľ vinice a na 
nezamestnaných mužov sa usmialo 
šťastie. Dostali prácu, od rána oko-
pávali vinicu a mohli sa tešiť, ako 
večer dostanú za odmenu sľúbený 
denár, za ktorý kúpia chlieb nielen 
sebe ale aj živobytie pre celú svoju 
rodinu. Denár, ako denná mzda, boli 
veľké peniaze. Tí poslední muži ale 
také šťastie nemali. Celý deň márne, 
zúfalo hľadali prácu a už sa zmierili 
s tým, že večer pôjdu spať s prázdny-
mi žalúdkami. Ale stal sa zázrak!Ma-
jiteľ vinice išiel večer ešte raz do mes-
ta a najal na prácu tých nešťastníkov, 
zúfalých že nemajú prácu a škvŕka 
im v žalúdku. Pracovali sotva hodinu 
a už bol čas výplaty. A stala sa zvlášt-
na vec. Všetci dostali od majiteľa vi-

nice za svoju prácu rovnako, jeden 
denár. Tí, čo pracovali 12 hodín od 
skorého rána, aj tí, čo pracovali sotva 
hodinu. Prví mali poriadnu zlosť. 
Pripadalo im to nespravodlivé a išli 
sa sťažovať. Nemali odbory, ale sťa-
žovali sa, boli zúfalí, nešťastní a hlav-
ne naštvaní. A naopak tí,čo pracovali 
sotva hodinku, boli zrejme šťastím 
bez seba, pretože s takou odmenou 
vôbec nepočítali. Majiteľ vinice pove-
dal tím prvým, ktorí sa cítili ukriv-
dení: „Prečo sa sťažujete? Dostali ste 
predsa, čo som vám sľúbil. Vadí vám 
azda, že chcem byť dobrý a pomohol 
som aj vašim blížnym? Je to pred-
sa moja vinica a ja chcem, aby z nej 
mali úžitok všetci hladujúci.“

Ten príbeh nás možno tak trošku 
dráždi, provokuje,zdá sa nám ne-
spravodlivý. Každý mal predsa dostať 
podľa svojich zásluh. Ale to platí len 
vo svete, kde sa každý stará iba sám 
o seba. Vo svete, kde sa každý snaží 
mať viac ako tí druhí. Ale to predsa 
nie je jediný možný pohľad na svet. 
Skúsme sa pozrieť na svet očami mu-
žov najatých na koniec smeny. Pre 
nich bol totiž ten denár viac, ako si 
zaslúžili, ako si odpracovali. Tí muži 
sú na rozdiel od tých prvých určite 
šťastní a dúfajme že aj vďační. Pri-
tom všetci prežili na vinici takmer 
rovnaký príbeh. Všetci boli chudob-
ní, všetci boli nezamestnaní. Všetci 
mali šťastie, že dostali prácu, niekto-
rí skôr, iní o niečo neskôr. Večer do-
stal každý po denári ako bolo dohod-
nuté.Viac menej rovnaký príbeh. Ale 
tí prví sa cítia ukrivdení, druhí sú 
vďační. Jedni mali po tomto zážitku 
celý večer skazený, druhí sa radovali, 
že poznali dobrého človeka. Jedni sú 
plní závisti a sklamania, druhí majú 
radosť zo života.

V čom je vlastne medzi tými muž-
mi najatými na vinicu rozdiel? Roz-
diel medzi nimi je v uhle pohľadu 
na svet, v uhle pohľadu na život, na 
ľudí a na seba. Ale práve vďaka to-

muto pohľadu sa môže všetko na 
svete rozžiariť, alebo tiež zatemniť. 
V každej chvíli nášho života je možné 
mať z niečoho radosť a byť vďačný, 
alebo naopak môžeme byť nádherne 
naštvaní a otrávení. Inak povedané, 
naše životy sa možno v detailoch lí-
šia, ale v zásade sme na tom všetci 
rovnako. Ako to myslím? Každý deň 
niečo dostávame, každý deň vychá-
dza pre každého slnko a máme príle-
žitosť zmeniť niečo k dobrému. Kaž-
dý deň sa nad nami Pán Boh zľutuje 
a dáva nám viac než si zaslúžime. 
Tí čo vedia, že sa majú z čoho rado-
vať, sú spokojní. Tí čo o tom nechcú 
počuť, bývajú sklamaní. Iba rozdiel 
v pohľade na život spôsobuje, že nie-
kto je vďačný a vyrovnaný, zatiaľ čo 
druhý sa cíti ukrivdený, sklamaný 
a naviac môže ešte pociťovať závisť. 
Samozrejme nejde iba o to, ako sa kto 
cíti, ale aj o to, že sa podľa toho ako 
sa cítime, obvykle aj chováme. Všet-
ci vieme aký je to rozdiel stretnúť sa 
s človekom, ktorý má radosť zo živo-
ta, alebo s človekom, ktorý nám závi-
dí. Ako my sami sa chováme keď sme 
šťastní a ako sa chováme keď sme 
naštvaní?

Mnoho ľudí si myslí že kvalita ich 
života závisí od toho koľko majú pe-
ňazí, koľko majú zdravia, priateľov 
a úspechov. Ale keď sa pozrieme oko-
lo seba, zistíme, že aj bohatí môžu 
byť veľmi nešťastní, zatiaľ čo chu-
dobní dokážu byť spokojní. Zdraví 
niekedy nevedia čo so životom, zatiaľ 
čo postihnutí dosahujú mimoriadne 
úspechy. Nezáleží totiž na tom čo kto 
má, ale ako sa na to díva. V rovnakej 
situácii, kedy jeden dúfa a statočne 
vzdoruje, druhý sa vzdáva a všetko 
vidí čierno. V rovnakej chvíli, kedy 
jeden nezištne pomáha, druhý sa 
derie bezohľadne dopredu. Zatiaľ 
čo jeden sa s dôverou modlí, druhý 
sa rozčuľuje a nadáva. Dôvod tohto 
rozdielu je jediný, odlišný pohľad na 
svet, odlišný pohľad na seba a na svo-
je okolie.

1. časť kázania v zbore Praha - Krč 
(1/2018)



Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) deti A deti B

2. 11. Uhrin M. Vilček R. Grešová M. Majdiš Ľ.
9. 11. Filčáková E. Majdiš D. ml. Resutík Ľ. Majdiš Ľ.
16. 11. Vilček R. Priehradný M. Grešová M. Vilčeková Z.
23. 11. Grešová M. Matisová D. Resutík Ľ. Resutík Ľ.
30. 11. Uhrin M. Priehradný M. Grešová M. Majdiš Ľ.

Služby Uvádzanie Ďalšie

2. 11. Majdiš D.st. Majdiš Ľ. Vilček R. Uhrin M. Fúčela L. Majdiš D. ml. Uhrinová L.
9. 11. Komora T. Majdiš D. ml. Vollman P Filčáková E. Majdiš D.st. Fúčela T. Filčáková E.
16. 11. Fúčela T. Muntagová Ľ. Priehradný M. Fúčela T. Fúčela L. Majdiš D. ml. Fúčelová S.
23. 11. Majdiš D.st. Fúčela L. Vollman P Uhrinová L. Majdiš D. ml. Fúčela T. Uhrinová L.
30. 11. Resutík Ľ. Vilčeková Z. Priehradný M. Uhrin M. Majdiš D.st. Vilček R. Grešová M.

Kázanie Iné
Martin

2. 11. Uhrin M. 31.10.- 3.11. Rodinná víkendoFka, Štrbské Pleso
9. 11. Vilček R. 2.11. - 9.11. MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ
16. 11. Soós B. 22. - 24.11. Unijné stretnutie učiteľov DSŠ
23. 11. Vařeka J. 29.11.- 1.12. víkend pre mladé manželské páry
30. 11. Uhrin M.

Program na mesiac  NOVEMBER 2019

OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU:  

K PROGRAMU:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich 
služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIATKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

Nasledujúce stretnutie ZV bude v utorok 12.11.2019 o 18:00 hod. 11. 11. Krebes Juraj

Sobota 2.11.   11.00   modlitebňa            vedie : br. M. Uhrin

Nedeľa 3.11.       18.00   modlitebňa                  vedie: br. D. Majdiš

Pondelok 4.11.   v rodinách

Utorok 5.11.    v rodinách

Streda 6.11.     18.00   modlitebňa                  vedie: br. J. Greš

Štvrtok 7.11.       v rodinách

Piatok 8.11.    18.00   modlitebňa                  vedie: br. M. Uhrin

Sobota 9.11.   11.00   modlitebňa            vedie: br. R. Vilček 


