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AI Tento týždeň nás médiá z mnohých strán informovali o verejných 
činiteľoch, ktorí síce zákonným, ale morálne pochybným spôsobom 
získali majetok. Hovorím o tzv. Pandora Papers. Tieto odhaľujú 
aktivity a skryté majetky viac než stovky miliardárov a vyše 
35 súčasných i bývalých hláv štátov a vlád. Tieto príklady 
dosvedčujú, že sme denne svedkami, ako sa ľudia ženú za 
bohatstvom, lebo si myslia, že im to prinesie istotu, moc a pohodlie. 
KE Aj dnešné evanjelium pojednáva o ľudskom bohatstve. Prináša 
však šokujúcu správu: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho 
kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do 
Božieho kráľovstva.“ 
DI Čo tým chce Syn človeka povedať? Sú azda naše peniaze a 
majetok prekážkou na ceste k Bohu? Je zlé niečo vlastniť? Aj keď 
slová Pána Ježiša sa na prvé počutie zdajú tvrdé, nie je tomu tak. 
Veď on sám vraví, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. A v Starom 
zákone sa píše, že majetok a bohatstvo sú znakmi Božieho 
požehnania. Ak človek niečo čestne získa, niečo sa mu urodí, niečo 
poctivo vyrobí, to je znak Božieho požehnania. Ježiš teda nehovorí, 
že mať majetok je zlé. On upozorňuje skôr na nebezpečenstvo, ktoré  
hrozí, lebo majetok nás môže zmeniť a môže prekážať na ceste k 
Bohu tým, že sa naň naviažeme, že ho naše srdce bude milovať viac 
ako Boha a blížneho. Aj všeobecná skúsenosť hovorí, že tí, čo majú 
veľa peňazí, majú väčšie problémy zrieknuť sa ich. Preto Ježiš tak 
nástojil, aby sa bohatý mladík podelil o svoj majetok. Ježiš chcel 
mladíkovo srdce, nie to, aby bezducho plnil Božie prikázania. 
Otázkou bolo, či je ochotný podeliť sa s Ježišom o to najcennejšie, 
čo vlastnil, aby mu mohol patriť.  
PAR Či už sme alebo nie sme bohatí, všetci máme niekedy obavy, 
že by Boh od nás mohol žiadať niečo, čo je nášmu srdce drahé: 
naše peniaze, naše auto, dokonca naše koníčky, ktoré nám 
prinášajú radosť. Ale v tomto strachu nám chýba Ježišov láskavý 
pohľad, taký, akým sa díval aj na bohatého mladíka. Je to pohľad, 
ktorý roztápa naše srdce a uisťuje nás, že nič sa nevyrovná 
poznaniu Pána. Bohatý mladík zápasil s pokušením síce splniť 
všetko, čo od neho žiada Boh, ale tak, aby si sám riadil svoj život. Aj 
my môžeme podľahnúť rovnakému pokušeniu, že kresťanský život je 
v prvom rade plnením si akýchsi kresťanských zákonných 
povinností. Zabúdame, že Boh nás stvoril, aby sme s ním mali čo 

najosobnejší vzťah. Samozrejme, že chce, aby sme z lásky k nemu 
robili dobré skutky, ale rovnako chce, aby sme boli s ním. Chce 
vstúpiť do nášho srdca, aby naša cesta viery bola radosťou, nie 
bremenom. Vie, že toto je jediný spôsob, ako sa vzdáme riadenia 
svojho života. 
MY L. N. Tolstoj napísal poviedku o lakomcovi, ktorý si myslel, že na 
druhom svete sa dá za peniaze všetko kúpiť. Keď ležal na smrteľnej 
posteli, prosil svojich synov, aby mu dali do hrobu peniaze. Synovia 
zo strachu, aby ich po smrti nestrašil, jeho žiadosti vyhoveli. Keď 
zomrel, pokračuje poviedka, šiel cez dlhú tmavú chodbu, ktorá sa 
rozchádzala na dva smery: jeden smer viedol do tmy, druhý ku 
bráne, kde bolo svetlo. Pri bráne svetla bol anjel, pred ktorým boli 
všelijaké dobré veci. On siahol po nich, ale anjel mu povedal: „Tu sa 
musí platiť.“ Tvár lakomca sa rozžiarila a ukazoval, že má peniaze. 
Ale anjel pokrútil hlavou a povedal, že také peniaze u nich neplatia. 
„U nás platia len drobné.“ A lakomec sa opäť zjavil synom a prosil 
ich, aby mu dali drobné. Keď ich ukázal anjelovi, anjel mu povedal, 
že u nich platia len drobné dobré skutky. A také lakomec nemal. 
ADE Často nám nedochádza, že vlastnenie majetku sa ľahko zmení 
na pripútanosť k nemu tak, ako to uverejnilo tých 600 novinárov 
o bohatých sveta, ktorí chceli a chcú mať ešte viac neetickým 
spôsobom. Ako poznamenal sv. Bernard: „On nevlastnil svoj 
majetok: tento majetok vlastnil jeho; keby on vlastnil majetok, bol by 
od neho vnútorne slobodný.“ Otroctvo majetku oberá človeka 
o hodnoty a radosti života, ktoré by mohol prežívať. Pre nás 
kresťanov tu nastupuje ešte jedno dôležité upozornenie. Byť 
slobodný pre Pána. A nejedná  sa iba o to, že by sa človek musel 
všetkého zriecť a ísť za Kristom, aj keď tento postoj k nasledovaniu 
Pána stále platí. Jedná sa predovšetkým o slobodu, ktorú môžeme 
mať, aby sme prijali Božiu ponuku mať väčší podiel na Božom 
kráľovstve. Amen. 


