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Pondelok 29. týždňa                                                            Lk 12,13-21 
 

Majetok 

Byť slobodný od hmotného bohatstva
1
 

 

Veľmi rád si spomínam na film Winnetou. Keď som bol malý chlapec 

a išiel tento film, musel ustúpiť aj futbal, aj hokej a sedelo sa pri televízore. 

A veľmi zle by dopadol ten, kto by sa ma pokúsil vyrušiť pri jeho sledovaní. 

Nám všetkým sú veľmi sympatickí hlavní hrdinovia, ktorí bojujú smelo 

a odvážne proti zlu a snažia sa o mier a dobro, vzájomné porozumenie a lásku 

medzi belochmi  a Indiánmi. Veľmi pôsobivý je hlavne diel nazvaný Poklad na 

striebornom jazere. Banda sa naháňa za skrytým pokladom Indiánov – Apačov. 

A banditi sú ochotní urobiť všetko – aj plieniť a zabíjať – len, aby sa dostali 

k pokladu a vlastnili ho. A vieme, ako to končí: dostanú sa k pokladu, a keď ho 

majú na dosah ruky medzi sebou sa povraždia, takí sú skúpi. 

Bohatstvo, majetok, peniaze a naháňanie sa za tým všetkým. Načo to všetko? 

K čomu to vedie? K smrti, bolesti, smútku a často aj k vraždeniu. Také sú 

poklady tohto sveta. 

 

A Kristus nám dnes hovorí: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba 

tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude“ (Lk 12,20)?!  
A na inom mieste Písmo hovorí: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, 

kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si 

zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji 

nedobýjajú a nekradnú. Lebo, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 

6,19-21).  

Ježiš nehovorí, aby sme poklady nezhromažďovali, naopak, máme 

zhromažďovať. Ale otázkou je: „Čo?“ a „Kde?“ zhromažďovať.  

Začnime od toho „Kde?“. Kde, teda na aké miesto máme ukladať 

nazhromaždené poklady. Kristus hovorí, že v nebi: „V nebi si zhromažďujte 

svoje poklady“. 

To je dôležité, lebo kto zhromažďuje v nebi nemusí sa báť o svoje poklady. 

Lebo tam ich moľ a hrdza nezničia a ani zlodeji tam nebehajú, lebo tí sa do neba 

nedostanú. A tak sa nemusíš báť o svoj poklad, ak si ukladáš na toto miesto. 

Zlodej ti ho nezoberie. To sa môže diať a aj deje tu na zemi, ale nebo to je niečo 

celkom iné. Ako bezstarostne a spokojne si môže žiť ten, kto hromadí pre nebo 

a nie pre seba. 

                                                 
1
 Porov.: SIVOŇ, M.: Seminárna práca z Homiletiky. Spišská Kapitula : 2003. 
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Teraz si položme otázku: „Čo?“ zhromažďovať. Aké sú to poklady, o ktorých 

hovorí náš Pán. V prvom rade, zdá sa, že nie sú hmotné: moľ ani hrdza ich 

neničí, zlodeji ich neukradnú. Dnes zlodeji neukradnú iba to, čo neexistuje. 

O tom nemusím hovoriť, napokon s tým sa stretávame dennodenne. Poklady 

uložené v nebi však sú zlodejom nedostupné, lebo sú im neviditeľné, nehmotné, 

sú duchovné. Sú to poklady vyvierajúce z čistého srdca, prekypujúceho láskou. 

Získavame ich už tu na zemi, avšak majú cenu večnosti. Netreba nič 

mimoriadne, a predsa môže mať takýto poklad veľkú cenu. Niekedy je to 

úsmev, dobré slovo, rada; inokedy stačí len vypočutie, ... Malé veci, ktoré ale 

v skutočnosti nie sú malé. Ktosi múdry raz povedal: „Dokonalosť sa dosahuje 

maličkosťami, ale dokonalosť sama nie je maličkosť.“ Nič nie je malé, čo sa 

robí s veľkou láskou. Cenu naším skutkom dáva láska, s akou ich konáme. A tak 

nezáleží až tak na tom, čo robím, ako skôr na tom, ako to robím. Pravé poklady 

sú naše skutky konané z lásky. A neplatí, že čím väčší skutok, tým väčší poklad, 

ale čím väčšia láska vložená do skutku, tým väčší poklad. 

 

Zoberme si Veroniku, ktorá Ježišovi utrela zakrvavenú tvár. No, čo veľké 

ona urobila? Nič, len vzala ručník a utrela mu tvár. Nič zvláštne. Urobila teda 

málo? Vôbec nie, veľmi veľa. Predstavme si Krista: mal na hlave tŕňovú korunu, 

bili ho po tvári, oči mal zrejme zaliate krvou, možno ani poriadne nevidel, 

kadiaľ kráča. A tu príde žena Veronika a len mu utrie tvár. A to stačí. A bolo to 

veľa, veľmi veľa. Málo sa stáva veľa, keď sa robí pre Krista, z lásky voči nemu. 

 

Pre pozemské bohatstvá: majetky, peniaze,... niekedy prestávame byť 

ľuďmi. Pritom dnes ich máš a zajtra už nemusíš. Lebo sú to len pozemské veci. 

Zhrdzavejú, zašpinia sa, zničia, ... Alebo príde zlodej a ty sa ráno zobudíš a... 

Pravé poklady sú tu – v tvojom srdci, keď v ňom prebýva Boh a ty konáš veci 

pre neho s láskou.  

Amen. 

 


