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Streda 25. týždňa                                                                       Lk 9,4-6 
 

Mať správny vzťah k hmotným dobrám 
Učme sa zaujímať správny postoj k hodnotám materiálnym 

 

Pred niekoľkými rokmi som bol svedkom odchodu jedného kňaza na misie do 
Ruska na Ďaleký Sibír. Jeho osobné auto bolo plne naložené vecami a batožinou. 
Dokonca aj na streche niesol náklad, lebo v kufri už nebolo ani kúsok voľného miesta. 

V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš posiela apoštolov hlásať božie kráľovstvo. 

Skôr ako ich vyšle dáva im radu: „Na cestu si neberte nič, ani palicu, ani 

kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte“ (Lk 9,3).  

 

Ako to Pán Ježiš myslel? Mal sa teda kňaz na misie vydať iba pešo 

s malým kufríkom v ruke? 

Božie slovo nás upozorňuje na jednu dôležitú vec. Ponúka nám príležitosť 

zamyslieť sa prehodnotiť svoj vzťah k hmotnému majetku. 

Nemôže byť Kristov apoštol, nemôže verne ohlasovať evanjelium ten, 

ktorého srdce je naviazané na hmotu, peniaze, bohatstvo. Kristus neodsudzuje 

výdobytky dnešnej techniky, ani peniaze a majetok. On len chce, aby sme si 

upravili vzťah k týmto veciam. Aby sa nám hmotné veci nikdy nestali cieľom 

sami v sebe, ale, aby vždy slúžili len ako nástroj na šírenie a ohlasovanie 

evanjelia. 

 

Je veľkým omylom vidieť úspešnosť a účinnosť nášho apoštolátu 

v drahých a luxusných veciach a myslieť si, že oni pritiahnú ľudí ku Kristovi a 

Cirkvi. Kristus rozhodne nechce, aby sme chodili bosí v jedných otrhaných 

šatách, bez peňazí. On nás len vystríha pred prílišnou starostlivosťou  

a zháňaním sa za hmotnými vecami, ktoré sa stávajú hlavným predmetom 

záujmu. A tak, potom to, čo by malo slúžiť ako prostriedok a pomoc pre 

duchovný rast, stáva sa prekážkou nášho osobného vzťahu ku Kristovi 

a ohlasovania jeho radostnej zvesti. Len chudobní duchom, tí, ktorí sú vnútorne 

slobodní od hmotných vecí a potrieb, môžu rásť vo svojej viere v Boha a účinne 

hlásať Kristovu blahozvesť. 

 

Pripomína to pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste NOVO MILLENIO 

INEUNTE. Svätý Otec na prahu tretieho tisícročia Cirkvi píše, že, aby Cirkev 

mohla účinnejšie hlásať evanjelium, musí byť Cirkvou chudobných: „Bez tejto 

formy evanjelizácie vykonanej prostredníctvom dobročinnej lásky a kresťanskej 

chudoby, hrozilo by ohlasovaniu evanjelia, že sa mu nebude rozumieť, alebo, že 
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zapadne do mora slov, ktorými nás dnešná spoločnosť komunikácie každodenne 

zaplavuje.“ 

Zoberme vážne slová Svätého Otca, ktorými sa obracia na nás kresťanov. 

Kto má dnešnému zmaterializovanému svetu, ktorý sa pozerá na človeka len cez 

peniaze, ukázať skutočné a pravé hodnoty? 

 

Ak cítime nedostatky a rezervy, dnešné evanjelium nech je podnetom a 

povzbudením pre zmenu nášho vzťahu k hmotným veciam. 

 

Prosme si o silu a pomoc aj pri tejto svätej omši, aby materiálne veci 

nikdy neboli pre nás cieľom, ale len prostriedkom ku spáse duše.  

Amen. 

 

 


