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Milí bratia a sestry! 

Všeobecne sa predpokladá, že Ježiš svojich učeníkov nabádal 
k chudobe. A, samozrejme, zatracoval bohatstvo. Predpokladá 
sa to zvyčajne bez toho, aby sme príliš uvažovali, čo sám Ježiš 
pod týmito termínmi myslel. Nehovoriac o tom, že výzva 
k chudobe ako k takej v Evanjeliách vlastne ani nie je…  

Skúsme si predstaviť niečo také, ako základnú úroveň, na 
ktorej môže človek žiť. Znamená to „strechu nad hlavou“. 
Niečo také, o čom píše 2 Krľ 4,10: „Pripravme mu malú, 
murovanú hornú izbičku, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a 
svietnik, aby sa tam mohol utiahnuť keď k nám príde.“ Nie je 
to luxus, len to, čo človek na svoj život naozaj potrebuje: 
sucho, teplo, lôžko, kúsok samoty a súkromia… Znamená to 
aj jedlo – napríklad v takej podobe, v akej ho požívajú mnísi – 
kartuziáni na svojej ceste do Neba: „Mních dostáva jedlo cez 
malé drevené okienko, ktoré je pri vchode, dvakrát denne; v 
zimnom čase (od 14. septembra do Veľkej noci) len raz — 
večer požíva chlieb a nápoj. Jedlo je vopred a dobre 
pripravené v postačujúcom množstve. Podľa pustovníckej 
tradície sa zriekame jedenia mäsitých jedál okrem rybieho. 
Raz týždenne – obyčajne v piatok – má mních ‚abstinenciu‘, 
vtedy prežíva deň len o chlebe a o vode. V adventnom a 
pôstnom čase sa vylučuje z jedál mlieko a mliečne výrobky.“ 
Znova žiaden luxus. Jedlo v jeho najčírejšej podobe: ako 
niečo, čo slúži zdraviu a zabezpečuje život človeka. Zmienený 
kartuziánsky prameň na margo toho dodáva: „Tieto pôsty síce 
vyžadujú nemalé sebazaprenie, avšak vôbec nie sú zdraviu 
škodlivé. Práve naopak: kartuziáni sa dožívajú vysokej staro-
by.“ Čo ešte chýba? Jednoduché a funkčné oblečenie – a sme 
hotoví. Toto je základná úroveň, úroveň, ktorú Ježiš odporúča. 
Nie je to chudoba. Chudoba je niečo iné. Chudoba je 
nedostatok. Nedostatok je zlý. Kresťania od počiatku proti 
chudobe bojujú. O prvých kresťanoch čítame: „Kto mal 
mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.“ (2 
Kor 8,15). Almužna, delenie sa, skutky lásky – toto všetko bol 
boj proti chudobe, proti nedostatku. Keby Ježiš odporúčal 
chudobu, prečo by sa ju kresťania usilovali odstraňovať? 
Nemalo by to logiku, že? 

V skutočnosti Ježiš chudobu neodporúčal. Odporúčal to, čo 
nazývame „základnou úrovňou“. Neskôr to cirkevní otcovia 
zadefinujú takto: mať všetko, čo potrebujeme k životu 
a k práci, ktorú vykonávame. Nič menej, ale ani nič nadto… 
To, že táto „základná úroveň“ – alebo si to rovno nazvime: 
stredná trieda – na nás pôsobí ako sparťanská chudoba, má 
koreň v niečom inom: v tom, že v skutočnosti sme bohatí. 
Sme bohatí a považujeme sa za „normálnych“ a „jednodu-
chých“, občas dokonca chudobných ľudí! V našej reči nastal 
určitý posun, vyvolaný stavom našej civilizácie: „bohatstvo“ 
o ktorom hovoril Ježiš, považujeme sa „normálny jednoduchý 
život na úrovni“; to, čo Ježiš považoval za „normálne“ pova-

žujeme za chudobu a chudobu v Ježišovom význame považu-
jeme za stav krajnej núdze – čo vlastne aj je pravda… 

Vráťme sa ale naspäť k onej „základnej úrovni“, pri ktorej 
máme všetko, čo potrebujeme k životu: odev, strechu, posteľ, 
stoličku, stôl, svietnik, piecku, nehladujeme. Na 
zabezpečenie týchto potrieb nám v praxi stačí dvanásť 
hodín denne: osem hodín spánku a štyri hodiny práce. 
Vážne! Ak si to odvodíme od priemernej mzdy (času tohto c. 
100,- Sk na hodinu), potom je to 8 000,- Sk mesačne. Na 
vyfinancovanie týchto jednoduchých a k životu skutočne 
potrebných veci vari aj priveľa… Ostáva nám ešte celých 
dvanásť hodín. Dvanásť hodín navyše! Toto je kapitál, 
ktorý máme v rukách, kapitál, ktorý sa denne obnovuje. Čo 
s ním? 

Pre Ježiša je vec jasná. Ježiš má v očiach jasný obraz sveta 
a života človeka:  

• Je tu Boh, ktorý je cieľom a zmyslom všetkého. Človek 
bol preto stvorený, preto sa narodil, aby sa stal s Bohom 
jedno. Aby bol v Bohu a Boh v ňom. Toto je definícia 
šťastia. V Bohu je človek šťastný. Bez Boha šťastný nie je. 
Boh dáva človekovi a jeho životu zmysel. Bez Boha sa tento 
zmysel stráca… 

• Boh je Láska. Žiť v Bohu znamená žiť v láske. Byť ako 
Boh, zbožštiť sa, znamená stať sa láskou.  

• Láska znamená darovať sa. Deliť sa.  

• To je dôvod, prečo človek denne dostáva dvanásť hodín 
navyše: je to kapitál určený na rozdanie v láske. Zmyslom 
ľudského života je naučiť sa milovať – a zmyslom týchto 
dvanásť hodín navyše je umožniť mu to. Prečo by si ich 
človek mal privlastňovať? Prečo by namiesto lásky mal tento 
kapitál investovať do zbytočného a smiešneho luxusu? „Ale 
čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. 8 A 
vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána.“ (Flp 3,7n), hovorí Pavol na plné 
ústa. Investovať do odpadkov – na úkor investovania do 
lásky, do jednoty s Bohom – Láskou? To hádam nie…! To 
znie ako zlý vtip. Načo je človekovi bohatstvo? „Lebo aj keď 
má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo 
má.“ (Lk 12,15), hovorí Ježiš. Aj tak sa nikto skrze bohatstvo 
a luxus nestane šťastným – tak načo sa oň unúvať? Na druhej 
strane: rozdať toto „navyše“, rozdať to z lásky a v láske, 
podeliť sa a stať sa tak láskou – to je niečo iné! To je vstu-
penka k Bohu – Láske. A Boh – to je šťastie. Nie prostrie-
dok, niekto, kto nám požehná veci (ako zdravie, úspech, 
peniaze), ktoré nás potom šťastnými urobia. Žiadne také veci 
nejestvujú. Ale je to Boh sám osobne a jednota s Ním, ktorá 
je tým šťastím, po ktorom túžime a pre ktoré nás Boh stvoril. 
Boh – plnosť opravdivej a hlbokej rozkoše… 



Pre svet, v ktorom žijeme a od ktorého sme sa učili žiť, ale 
vec takáto jasná nie je… 

• „Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná…“ (Jn 17,25), vraví 
Ježiš vo svojej Veľkňazskej modlitbe. Áno, svet Boha nepo-
zná. Nevidel Ho. Nestretol Ho. Stratil Ho. A s Bohom stratil 
svoj vlastný stred. Je ako koleso, z ktorého sa vylomila os: 
rozpadáva sa. Človek je zrazu ako úbožiak postihnutý stratou 
pamäte. Tápa okolo seba a pýta sa: Načo tu vlastne som? 
Kvôli čomu vlastne to mám  žiť? Načo je to všetko dobré? 
A potom v sebe pocíti hlad: ohromnú prázdnotu. Niečo tu 
jednoducho chýba. Niečo podstatné… čo je to? Čo to vlastne 
chýba? Po čom to vlastne smädíme? Čo to vlastne potrebuje-
me – aby sa naša duša nasýtila, uspokojila, naplnila, aby 
plesala opojením? Boha nepoznáme – azda len ako nič neho-
voriace slovo – a okrem Neho: čo by to mohlo byť? 

• Nejestvuje jednoznačná odpoveď. A tak každý hľadá, kde 
sa dá: Žeby sláva? Napríklad víťazstvo v športe? Alebo 
umenie? Sláva spevákov, hercov je lákavá… Kariéra? Moc? 
Lenže komu je dopriate, aby ho uctievali a oslavovali zástu-
py? Čo teda iné? Čo ešte ostáva? Jedlo? Dobré, skvelé, vybe-
rané, veľa a ešte viac? Hudba, zábava, tanec? Pitie, silné 
a opojné? Adrenalín, vzrušenie z riskovania v horách, či pri 
zelených stoloch? Dovolenky, cestovanie? Záľuby? Kedy 
budeme konečne šťastní? Čo k tomu potrebujeme? 

• Nakoniec sa aj tak všetko skončí pri peniazoch. Peniaze 
potrebujete na slávu, potrebujete ich na moc a vplyv, potrebu-
jete ich na užívanie si, na luxus, rozkoš… Peniaze na podpla-
tenie, peniaze na lobovanie, peniaze na oblečenie, ktoré Vás 
„zvýrazní“, na motorku, ktorú Vám budú iní závidieť, na dom, 
ktorý budú susedia obdivovať, na šperky, ktoré Vás odlíšia, na 
trávnik, ktorý je „vizitkou“ úspešného človeka žijúceho 
v modernom dome… och, hovoriť by sa dalo do nekonečna! 

• A tak oných dvanásť hodín navyše ide presne tam: do 
luxusu, do presadzovania seba, do budovania seba. Nerozdá-
vame ich – to by bola hlúposť! Nechávame si ich – a ešte ani 
tie nám nestačia, veď kto v dnešnom uštvanom svete môže 
povedať že má dosť času, že stíha? Kto? Potrebujeme predsa 
toľko vecí: tam opraviť, to pristavať, toto kúpiť… a ešte toľko 
vecí by sme chceli, potrebovali navyše! 

Presne toto nazýva Ježiš bohatstvom. Bohatstvo – to je 
stav, v ktorom hromadíme veci v nádeji, že nám môžu 
nahradiť Boha, že s ich pomocou sa naplníme, uspokojíme, 
budeme šťastní… Ježiš hovorí, že situácia takýchto ľudí je 
beznádejná: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo 
majú majetky! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako bohá-
čovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Mk 10,23.25). Prečo? 
Hneď z dvoch dôvodov: 

1) Hľadajú spásu, šťastie a plnosť tam, kde nie je – vo ve-
ciach, v uznaní, v presadení sa,… – namiesto v Bohu. Je 
potom divné, že ho ani nenachádzajú? 

2) A potom: tendencia veci zhromažďovať, privlastňovať 
a využívať pre seba – čiže sebectvo – je presným opakom 
lásky, ktorá je podstatou Boha a cestou k Bohu. Preto sa od 
Boha spoľahlivo vzďaľujú – nezávisle na tom, či sa popri tom 
modlia, alebo nie, alebo či dokonca „pre pokoj svedomia“ aj 
občas nejakou to korunkou prispejú na nejaké „dobročinné 
účely“. Nič to nemení na princípe, ktorým je sebecké zamera-
nie života a osobnosti a ktoré ako také odporuje Bohu 
a vzďaľuje od Boha… Ježiš to hovorí jasne: „25 Keď hospodár 
vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na 
dvere a volať: „Pane, otvor nám!“ A on vám povie: „Ja 
neviem, odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s 
tebou a pili, na našich uliciach si učil.“ 27 Ale on vám povie: 

„Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete 
neprávosť!“ “ (Lk 13,25–27) 

Čudujete sa potom, keď Jakub beduje: „1 A vy, boháči, plačte 
a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! 2 Vaše 
bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. 3 Vaše zlato a 
striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a 
zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v 
posledných dňoch. 4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotní-
kom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu 
Pána Zástupov. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili 
ste si srdcia na deň zakáľačky.“ (Jak 5,1–5)? 

Aby sme si to teda zhrnuli: 

• Ježiš nechváli chudobu – čiže nedostatok, núdzu. 

• Ježiš hovorí, že človek má mať všetko, čo potrebuje pre 
život a pre svoju prácu. 

• Čo je nadto – oných „dvanásť hodín“ – je určené ako 
materiál, s pomocou ktorého sa máme naučiť byť láskou, ako 
je Láskou Boh a tak sa zbožštiť. Je to určené na to, aby sme 
sa s tým delili, aby sme to rozdali v láske. Je to ako Keď otec 
dá svojmu synovi balík cukríkov – a dúfa, že syn sa s nimi 
podelí s kamarátmi a tak sa sám prehĺbi v láske. 

• Bohatstvo znamená  opak, znamená, že namiesto Boha 
začneme za zdroj a záruku šťastia považovať iné veci: slávu, 
prestíž a uznanie, moc, vážnosť a vplyv, zábavu, jedlo, 
pitie,… a začneme si tak oných „dvanásť hodín“ privlastňo-
vať a využívať ich na budovanie seba, budovanie svojho 
majetku, na veci sami o sebe k životu nepotrebné: na luxus. 
Znamená to zjesť cukríky sám a nedeliť sa – azda ešte tak 
jeden – dva by sme aj niekomu dali, ale viac nie… 

• Z tohto pohľadu Biblie sme všetci Slováci jednoznačne 
bohatí (možno na pár výnimiek). Hovorme si čo chceme, ale 
naše domy sú plné luxusu, plné všetkého možného nad onú 
„strechu nad hlavou, posteľ, stoličku, stôl a svietnik“.  

• Teraz iste mnohí poviete: „No dobre, ale takto sa predsa 
nedá žiť!“ Nedá? Prečo nie? A poviete: „No, veď to by si 
človek ani nič nemohol užiť, to nie je život: bez televízie, bez 
zábavy, bez luxusu, bez najrôznejších „hračiek“ a podobne!“ 
Nie? Potom práve v tom to je: Ak máme Boha a ak sme si 
Jeho zvolili za zdroj svojho šťastia, potom sme šťastní 
a naplnení. Žijeme v Bohu a Boh v nás a darovanie sa 
v láske, darovanie sa s Bohom, v Bohu a skrze Boha – to je 
krajná rozkoš! Naozaj si myslíte, že život v rozkoši, 
v radosti, v šťastí a nádhere sa nedá žiť? Čo myslíte, prečo 
práve takto žijú mnísi kartuziáni, trapisti a podobne? Prečo? 
Pretože je to nádherné! Ak ale Boha nemáte – potom Vám 
ostávajú už len tie „veci“… Nič iné… Nie je to žiadna 
ohromujúca rozkoš, žiadna extáza – ale čo iné (teda ak 
nemáme Boha spoločenstvo s Ním) nám ostáva? Nič… Ak 
nám niekto zoberie ešte aj toto – tak potom sa už naozaj 
neoplatí žiť! Preto radikálne odmietame (väčšina z nás) 
Krista a Evanjelium: žijeme totiž v inom rytme, ideme inou 
cestou, vyznávame iné hodnoty a dúfame v iného spasiteľa 
sveta a nášho života. Našim mesiášom je „Trvale udržateľný 
rozvoj“ a „Blahobyt“ a celá plejáda božstiev, ktoré ich 
sprevádzajú… Drieme a pracujeme pre bohov tohto sveta 
v nádeji, že od nich dostaneme to, po čom túžime – to, čo od 
nich v skutočnosti ešte nikto a nikdy nedostal. Napriek tomu 
veríme, dúfame, pracujeme a drieme… Je to číre nábožen-
stvo. Číra viera. Kult KONZUMU.  

• Je to teda vlastne otázka INVESTOVANIA: 

o  Máte kapitál: Dvanásť hodín navyše. 



o  Ak uveríte Ježišovi, že šťastnými Vás uro-
bí to, keď sa naučíte byť ako Boh 
a rozhodnete sa pre život Božích synov 
a dcér v láske, v Bohu, potom budete inves-
tovať do tejto oblasti. Bude to pre Vás pro-
striedok, ktorý Vám umožní rozdať sa, deliť 
sa, darovať sa, učiť sa milovať, slúžiť, ba aj 
život položiť za iných – a tak sa stať jedno 
s Ježišom, ktorý je presne takýto. Odmenou 
bude pre Vás to, že budete spasení, zbož-
štení a šťastní v Bohu. Nebudete ale bo-
hatí a nebudete ani žiť v luxuse – pretože 
táto cesta k luxusu naozaj nevedie! 

o  Alebo uveríte náboženstvu KONZUMU. 
Budete svojich dvanásť hodín navyše inves-
tovať do toho, aby ste vynikli: ako športo-
vec, ako umelec, ako politik,… Alebo ich 
budete investovať do vecí, v nádeji, že Vás 
uspokoja: do dobrého a rafinovaného jedla. 
Kvalitného pitia. Najrôznejších hračičiek. 
Luxusne zariadeného domu. Zábavy. Dovo-
leniek. Adrenalínu. Odmenou Vám bude 
to, že možno budete slávni. Možno bohatí. 

Úspešní podľa meradiel sveta. Určite 
budete žiť v pohodlí a v luxuse. Ale ne-
spasíte sa, pretože táto cesta naozaj, ale 
naozaj k spáse nevedie. 

Je to vec investovania: kam svoj kapitál vložíte, to dosiahne-
te. Nedá sa jedno i druhé naraz, pretože obe cesty sú navzá-
jom opačné, protikladné. „13 Nijaký sluha nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhé-
ho milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude 
opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ (Lk 
16,13), hovorí Ježiš a vie, čo hovorí. 

Takže tak. Toto je ponuka. A voľba ostáva už tradične na 
nás… Tak, ako „bohatý človek“ sa dobrovoľne zrieka Boha 
v mene slávy, moci, zábavy a luxusu; presne tak sa kresťan 
slobodne a dobrovoľne zrieka luxusu a ostatných vecí 
v záujme Boha, v mene lásky, s víziou šťastia a naplnenosti, 
ktorú dáva Boha a ktorá navždy uspokojuje všetky túžby 
a potreby človeka. Nemôžeme mať oboje – musíme sa 
zrieknuť alebo jedného, alebo druhého. Inak to jednoducho 
nejde. Počujete? NEJDE! 
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