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AI Možno niektorí z vás videli film WALL STREET. Jedna z postáv 
menom Gordon Geck obhajuje spôsob, akým fungoval a funguje 
finančný trh s cennými papiermi v Amerike. Hovorí: "Ide o to, dámy a 
páni, že lakomstvo alebo chamtivosť - nemám pre to lepšie slová - je 
dobré. Chamtivosť má pravdu. Chamtivosť funguje. Chamtivosť 
očisťuje, narezáva a zachytáva podstatu evolučného ducha. 
Chamtivosť a nenásytnosť vo všetkých podobách: hlad po živote, hlad 
po láske, hlad po poznaní, hlad po peniazoch - to je to, čo 
charakterizuje vzostup ľudstva. A chamtivosť - zapamätajte si moje 
slová - zachráni nielen našu organizáciu, ale aj tú druhú nefunkčnú 
korporáciu s názvom Spojené štáty americké." 
KE V rokoch 2008-2013 sme vo svete počuli hovoriť o hospodárskej 
a finančnej kríze. Teraz je to podobné, ale o skutočných príčinách 
radšej nehovoríme. Ježiš však o tom jasne hovorí v dnešnom 
evanjeliu: "Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!" 
DI Počas celého svojho verejného pôsobenia Pán Ježiš vyzýval 
svojich učeníkov, aby našli istotu v Otcovej láske. Otázka, s ktorou 
príde niekto zo zástupu, sa pre neho stáva príležitosťou pripomenúť 
učeníkom pokušenie, ktorému podliehajú tí, ktorí vlastnia majetok a 
sústreďujú sa na materiálne veci, ako to často robia ľudia tohto sveta. 
To, čo oboch bratov rozdeľuje, by ich malo spájať. Láska k majetku a 
lakomstvo zničili ich vzájomný vzťah. Ježiš sa bráni ich rozsúdeniu, 
pretože neprišiel riešiť naše spory o majetok, ale oslobodiť nás od 
toho, čo nás rozdeľuje. Prišiel, aby vytrhol koreň rozdelenia - 
chamtivosť - z našich sŕdc, a tým aj z našich vzťahov. Bohužiaľ, človek 
sa chce zachrániť tým, že vlastní stále viac a viac, ale spása a 
skutočné bohatstvo je v tom, čo rozdáva a používa pre dobro druhých 
z lásky. 
PAR Chamtivosť nie je len túžba vlastniť dočasné statky. Je to 
neprimeraná túžba mať ich. Je prirodzené túžiť po materiálnych 
veciach ako prostriedkoch života. Chamtivosť však robí z prostriedkov 
ciele, modly a idoly. Svätý Tomáš Akvinský to vysvetľuje takto: Je to 
hriech namierený priamo proti blížnemu, pretože človek nemôže 
oplývať vonkajším bohatstvom bez toho, aby ho nemal niekto iný. Je 

to hriech proti Bohu, pretože človek odmieta to, čo je večné, v 
prospech dočasných vecí. 
Denne sme vystavení strašnému pokušeniu, ktoré je mocným 
pôsobením dvoch síl: našej potreby mať a užívať si dobrá, ktoré sú z 
tohto sveta, a našej potreby duchovného dobra, ktoré nie je z tohto 
sveta. Potrebujeme oboje. Veď len z chleba nemôžeme žiť, ale ani 
bez neho. Sme stvorení na to, aby sme si vychutnávali také veci, ako 
je šťavnatý kus hovädzieho mäsa, ale sme stvorení aj na niečo ešte 
vyššie. Boli sme stvorení pre hlboký vzťah s naším Stvoriteľom a bez 
neho, ako hovorí svätý Augustín, naše srdce zostane navždy 
nepokojné a hladné. 
Žiadostivosť, chamtivosť sa snaží uspokojiť nepokojnú dušu vecami, 
ktoré jej nikdy neboli určené, a aspoň na čas umlčí túžbu po Bohu. 
Chamtivosť teda neokráda len druhých, ale aj nás samých. Ak sa 
chceme vyhnúť chamtivosti, mali by sme sa naučiť štedrosti. Prvým 
krokom je uvedomiť si, koľko sme už od Boha dostali. Keď všetko, čo 
máme, považujeme za dar, sme vďační a potom chceme dávať aj 
svojim blížnym. 
MY Graham Temlin je autorom knihy Sedem hlavných hriechov a ako 
ich prekonať. V kapitole o hriechu chamtivosti, lakomstva, podáva 
osobné svedectvo. Píše: "Spomínam si na tuláka, ktorý sa jednej 
chladnej decembrovej noci objavil pri mojich dverách, premrznutý na 
kosť. Žiadal peniaze, ale predovšetkým potreboval kabát. Tak som 
išiel na poschodie do šatne, aby som našiel niečo, čo už nebudem 
potrebovať. Vytiahol som akýsi kabát, ktorý som už roky nemal na 
sebe. Ale keď som sa vracal dolu, v hlave sa mi vynorili rôzne 
myšlienky: príležitosti, keď som ho mal na sebe, spomienka na to, že 
mi veľmi dobre sedel a že by som si ho jedného dňa rád obliekol 
znova. Začal som váhať, či sa ho mám zbaviť. Ale prinútil som sa a 
zišiel som dolu. Dal som mu svoj kabát a rozlúčil sa. Načo sa všetky 
myšlienky o tom, prečo som tú vec vôbec potreboval, rýchlo vyparili, 
ale zostal pocit, že som práve zažil pokušenie byť lakomý.“ 
ADE Nech je tento týždeň naplnený hlbokou vďačnosťou za mnohé 
dary, ktoré denne dostávame od Boha. Materiálne a duchovné. Nech 
nás toto bohatstvo vedie k múdrej štedrosti voči chudobným a 
núdznym. Amen. 
 


