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Dôležitosť 
peňazí v 
živote 
človeka ….

Bronnie Ware, austrálska pesničkárka a spisovateľka v knihe: �
Čo pred smrťou najviac ľutujeme 

… ani zmienka o peniazoch, o ich prebytku či nedostatku

to, že sme žili život niekoho iného, nie svoj
žili sme podľa očakávaní druhých
veľa sme sa venovali práci
nemali sme odvahu vyjadriť svoje city, prejaviť lásku
nemali sme čas, aby sme budovali vzťahy
neuvedomovali sme si, čo je pre nás dôležité
umierame na samotu, 
sme hladní po ľudskom dotyku, ľudskej prítomnosti

to sú prejavy duchovnej chudoby, nie materiálnej
chýba nám ľudskosť, nie peniaze
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jeho 
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prvá zmienka o peniazoch je cca 5 000 rokmi pred Kristom v 
Mezopotámii. Vymysleli sme si ich my ľudia, aby nám 
zjednodušovali výmenu tovarov a služieb medzi jednotlivcami či 
skupinami ľudí

čiže ako nástroj, prostriedok výmeny

prvé zmienky o charaktere sa objavujú u Theofrasta, gréckeho 
filozofa, vedca a rétorika, Aristotelovho žiaka v 3. stor. pred 
Kristom
a bol to výraz pre pečať, pri razení mincí a znamenal výrazný 
znak, podľa ktorého bolo možné “niečo” rozoznať
z gréckeho charassein - vyryť, vtlačiť

čiže je to niečo viac ako naša povaha, zručnosti a kompetencie, 
je to súhrn čností, ktoré ovplyvňujú naše správanie, vytvárajú 
jadro ľudskej osobnosti
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Čnosť chápeme ako návyk dobrého jednania, “zvyk slobodnej vôle”. 
(Aristoteles) 

Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu, aby sme mohli “vyrývať” svoj 
charakter približujúci sa k Jeho dokonalosti
“Buďte dokonalí, ako je Váš nebeský Otec …” (Mt 5,48)

Uvedené čnosti zvyšujú náš potenciál ľudsky zrieť:
Rozvážnosť
nás vedie prijímať správne rozhodnutia s ohľadnom na všetky 
okolnosti a komplexnosť situácie, v ktorej sa práve nachádzame, 
zvykneme ju nazývať aj “múdrosť srdca”

Odvaha
je vykročenie samého seba zo zóny komfortu (určitý druh “obety”), 
aby sme plnili rozvážne a spravodlivé ciele, jej skúškou je vytrvalosť 
aj včase diskomfortu /prekážok
“Víťaz nie je ten, kto nikdy neurobil chybu, ale ten, kto to nikdy 
nevzdal.”

Miernosť 
je “škola” sebaovládania, podriaďuje vášne duchu, pomáha získavať 
odstup od vecí 
“Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.”
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Spravodlivosť �
je návyk vždy dávať iným to, čo im patrí, rešpektovať práva ľudskej 
prirodzenosti, ktoré sú nezávislé od spoločenského usporiadania, či 
aktuálnej legislatívy

Tomáš Akvinský:
“Spravodlivosť  bez milosrdenstva je krutosť. Milosrdenstvo bez 
spravodlivosti je matkou rozkladu.”

Veľkodušnosť  �
je odhodlanie ducha dosahovať veľké veci v prospech iných

Pokora�
priznanie človeka, že je aký je a že existuje Niekto, kto ho životom 
vedie

Každá z uvedených čností obohacuje ľudskú osobnosť spôsobom, 
ktorý zodpovedá jej prirodzenosti a posúva ju k vyšším úrovniam jej 
zrelosti. (A. Havard).

Zrelý človek dokáže zobrať život pevne do vlastných rúk, nestať sa 
jeho pozorovateľom alebo dokonca sa snažiť s ním bojovať.



Peniaze 
vs. 
človek,
jeho 
charakter

Zrelosť  človeka sa prejavuje navonok v jej formách:

názorová - vie kto je, vie kam patrí, má a vyjadruje názor, je nad 
vecou a plní svoje poslanie

citová zrelosť - ovláda svoje prirodzené inštinkty, má pod kontrolou 
svoje emócie a dáva ich do služby svojmu poslaniu v živote

behaviorálna zrelosť - sa odzrkadľuje v tom, ako sa naše myšlienky, 
úsudky, pocity verne zobrazujú v tom, čo robíme

Robiť chyby je ľudské, ale priznať si ich je vec charakteru.

“Nikdy nie je tak zle, aby človek nemohol zostať poctivým”.
W. Shakespeare



VZŤAH ČLOVEKA K PENIAZOM ZÁVISÍ OD JEHO ZRELOSTI: 
čím zrelší je človek, tým má zrelší vzťah k peniazom

žijem pre svoje poslanie, pre samotný 
zmysel bytia

v pozadí správania je skúsenosť 
dotyku univerzálnych hodnôt, ktoré 
usmerňujú človeka bez ohľadu nato, 
aký to bude mať preňho dôsledok, 
solidarita

chcem byť slušný občan, dodržiavať 
zákon, snaha zaradiť sa, vyrovnať sa, 
byť prijatý v nejakej sociálnej skupine 

všetci to tak robia, tak aj ja
kariéra, úspech platený 
neprítomnosťou doma, zdravie 
obetujeme kvôli peniazom a potom si 
ho kupujeme späť, charita

strach z nedostatku, obavy z 
budúcnosti, dobré len pre seba, svoju 
rodinu, aj keď na to nemám, stále viac

robíme prácu pre mzdu, plat, viaceré 
zamestnania, 
robíme obchod pre peniaze, čo z toho 
mám ja
fungujeme na pravidlách, ja tebe - ty 
mne
kým nám na to neprídu, môžme 
všetko
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“Peniaze nesmrdia”, povedal cisár Vespazián, ale dokážu odkryť 
ľudský charakter v celej jeho nahote. 

Čo všetko robí človek pre peniaze:
"predáva" seba, deti …
kupuje si čas
pracuje do vyčerpania “workoholik”, vyhorenia
nedokáže povedať nie
obchádza zákony 
zadĺži nielen seba, ale aj celú rodinu (rodičov, starkých … )
nedokáže si povedať dosť  (akumulácia bohatstva, konzum …)
stáva sa bezohľadným, ľahostajným voči prostrediu, v ktorom žije 
(komunita, príroda, Zem a jej dary …)
požičiava si v čase prebytku na to, čo nepotrebuje

George Stigler, ekonóm píše: základnou vecou, po ktorej rozumné 
indivíduum túži, nie je uspokojovanie svojich túžob, ale nové a lepšie 
túžby.
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Dnes veríme, že čím viac toho budeme mať, tým budeme šťastnejší 
a slobodnejší.
Chceme príliš veľa, čo nás zároveň núti aj priveľa pracovať.
Obmedzenosť darov Zeme je pre nás limitujúca, o to viac sme 
chamtivejší. 

“Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví 
posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.”

Indiáni kmeňa Cree

Snaha chcieť stále viac a mať sa lepšie ovláda náš život. 

Clariss Estésová, spisovateľka: ZÁVISLOSŤ  je čokoľvek, čo robí 
život prázdnym, ale navonok to vyzerá, že život napĺňa.

Na peniazoch sme sa stáli závislými, z výmenného nástroja sa stal 
nástroj moci. Dokonca sme im dali väčší zmysel ako má ľudský 
život sám.“ (Ačuari)
Poháňajú alebo naopak spomaľujú ekonomiku, rast bohatstva sa stal 
meradlom úspechu (človeka, aj ekonomiky). 
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A pritom sami nemajú hodnotu. Sú len tým, čo je na nich napísané. 

Prvé peniaze boli tabuľky z hliny, na ktoré sa zapisovali dlhy. 
Podobne ako človek …„lebo prach si a na prach sa obrátiš!“ 
(Gn 3, 19)

Hodnota človeka je vrytá v nás, v našich životoch, 
je to pečať Krista, ktorá sa nedá s ničím porovnať, 
vymeniť či falšovať. 



Ďakujem za pozornosť

A  prajem pekný deň !  J


