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“Používať podvod k tomu, aby sa niečo predalo nad spravodlivú 
cenu, je vždy hriech...Ak presahuje cena veľkosť hodnoty veci, 

alebo naopak vec presahuje cenu, ruší sa rovnosť spravodlivosti. 
A preto predávať drahšie alebo kupovať vec lacnejšie, ako stojí, je 

samo o sebe nespravodlivé a nedovolené.” Sv. Tomáš Akvinský  

Kazia 
peniaze 
charakter? 
 
Dá sa 
podnikať 
poctivo? 
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Kde je ten život stratený v žití? 
Kde je tá múdrosť ukrytá vo vedomostiach? 
Kde sú tie vedomosti schované v informáciách? 
T.S.Eliot: Choruses from ”The Rock”, 1934 

Človek je stvorený, 
aby chválil Boha, 
nášho Pána, vzdával 
mu úctu a slúžil mu, a 
takto spasil svoju 
dušu.  
 
Sv.Ignác z Loyoly 
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Mnohí z nás sa 
boja, čo bude zajtra 
a snažia sa vytvoriť 
si zásoby peňazí. 
Bremeno zarábania 
a hromadenia 
majetku nás často 
oberá o čas 
i radosť zo života. 
Hospodinova je 
zem, i to, čo ju 
napĺňa, svet a tí, 
ktorí v ňom 
bývajú. Žalm 24, 1  

Nezhromažďujte si poklady na 
zemi, kde ich mole a hrdza ničí a 
kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. 

(Mt 6:19). 
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Je na nás, odkiať 
budeme čerpať 
silu pre naše 
rozhodnutia a 
život.  
V tichu a pokoji 
nachádzame naše 
povolanie od 
Boha a v hluku, 
neustálom náhlení 
a nepretržitých 
aktivitách sme 
zamestnávaní 
diablom. 

Dobré pramene, z ktorým môžeme čerpať, sú hlboko v našom 
vnútri. Zakalené pramene, ktoré nás niekedy poháňajú k 
horúčkovitej aktivite prichádzajú zvonka.  
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Nevravte teda 
ustarostene: Čo budeme 

jesť? Čo budeme piť? 
Čo si oblečieme? Veď 

toto všetko zháňajú 
pohania; a váš nebeský 

Otec predsa vie, že to 
všetko potrebujete. 

Hľadajte však najprv 
kráľovstvo Božie a jeho 

spravodlivosť, a toto 
všetko vám bude 

pridané...  
 

Matúš 6:31-33  

Chceme seba a naše deti 
peniazmi zaistiť na horšie 
časy.  
A kde je naša viera? 
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Spomaľme a nežeňme sa zbytočnými vecami 
Evagrius Ponticus 
opisuje nemiernosť ako 
chorobu, ktorá trápi dušu, 
nenechá ju na pokoji 
a stále kričí viac, 
namiesto slova stačí. 
Koľko kríz, nezaplatených 
pôžičiek a ľudských 
tragédii sa nemuselo 
stať, keby sa ľudia riadili 
slovom – stačí? Chýba 
nám striedmosť a 
miernosť. Koľko je vecí, 
za ktorými sa ženieme 
a vôbec nestoja za to?   
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Tým, čo sú bohatí v 
terajšom veku, 
prikazuj, aby neboli 
namyslení a nedúfali v 
neisté bohatstvo, ale v 
Boha, ktorý nám 
bohato dáva všetko 
na požívanie, a aby 
konali dobré, boli 
bohatí na dobré 
skutky, štedrí, zdielni, 
a tak si zhromažďovali 
dobrý základ do 
budúcnosti a dosiahli 
skutočný život. 

1 Timoteovi 6:17-19  
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Naháňať sa a strašne veľa pracovať je najvyšší stupeň 
lenivosti – je to neschopnosť rozlišovať dôležité veci 

Všetci bežia podľa tikajúcich hodín 
a pýtajú sa – Čo? Koľko? Kedy? 
Kto?  Kde?  a Ako? 
Stratili kompas a zabudli na otázku 
PREČO? 
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•  Šplhanie do zlatej 
klietky 

•  Postavenie a 
peniaze 

•  Rýchly beh po 
nesprávnej ceste  

 

Nielen peniaze a bohatstvo, ale 
aj cesta k nim môže byť 
nebezpečná 
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•  Sami nič nerobíme a 
kritizujeme druhých a 

hľadáme na nich zlé veci 
•  Boh nás obdaroval 

talentom a silou Ducha 
Svätého aby sme 
zveľaďovali Jeho 

kráľovstvo, aby sme 
podnikali spoločne s 

Nim na Jeho 
hospodárstve  

Čakáme a kritizujeme 
druhých 
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•  Rešpekt k človeku 
•  Spravodlivá mzda 
•  Poctivá cena 
•  Dodržiavanie slova 
•  Pravdivá reklama 
•  Láska a pomoc 

Všetko, čo chcete, aby ľudia 
robili vám, robte aj vy im.  
Mt 7, 12 
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“Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik 
nerozumel reči druhého”, ...Kniha Genesis 

•  Načo hovoriť márne 
slová, ktoré 
neosožia mne, ani 
druhému, ani 
nevedú k cieľu? 

•  Načo stavať mestá a 
veže, ktorých 
vrcholy budú siahať 
do neba, keď sme 
zabudli na Slová 
nášho Stvoriteľa?  
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Chráňme si rodinu 

•  Nenadávaj na svet – zmeň seba 
•  Najlepší dôchodok sú dobre vychované deti 

•  Najlepšie zdravotné poistenie je zdravý život 
•  Najlepšie sociálne zabezpečenie je pevná rodina  

•  Najlepší ekonomický model je nezávislosť a 
spolupráca v komunite  
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1. Nie je dobré žiť na dlh a požičiavať si viac, ako 
dokážeme  zarobiť a splatiť. Sv.Pavol v Liste Rímskym 
13,8 hovorí: „Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa 
milovali.“ 
2. Nie je dobré požičiavať druhým preto, aby sme na 
nich zarobili alebo ich urobili závislými. Ak niekomu 
požičiame, tak preto, že to skutočne potrebuje a ak 
nám chce, ale nemôže, vrátiť, tak by sme to nemali 
ľutovať a prenasledovať ho. Požičiavajme ľuďom tak, 
ako keby sme im dávali – veď sú to peniaze nášho 
Pána, ktoré nám zveril do opatery. 

Desať rád pre kresťana s peniazmi v rukách 
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3. Peniaze by nemali byť našim cieľom ani v živote 
ani v podnikaní. Dôležitý je zmysel a úžitok toho, čo 
robíme pre druhých a naša služba Bohu. Nebežme za 
peniazmi, oni pribehnú za nami, ak ich budeme 
skutočne potrebovať. Verme, že Pán sa o nás 
postará 
4. Pracujme, podnikajme, rozvíjajme svoje talenty na 
to, aby sme zveľaďovali našu Zem, ochraňovali 
prírodu a pomáhali druhým ľuďom. Nie sme pánmi 
našej Zeme, ale jej dočasnými správcami pre nášho 
Pána 

Desať rád pre kresťana s peniazmi v rukách 
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5. Nakladajme striedmo s časom aj s peniazmi, 
nebuďme chamtiví a nemierni. Hľadajme rovnováhu 
medzi prácou, odpočinkom, vzťahmi s Bohom, ľuďmi 
a rozvojom svojej duše. 
6. Podeľme sa o nadbytok peňazí s druhými, ktorí to 
potrebujú, ale nie tak, aby sme ich urobili závislými. 
Namiesto dávania rýb, ich naučme ryby chytať. 
7. Neodsudzujme ľudí, ktorí upadli do chudoby, aj 
keď si za svoj stav môžu sami. Pomáhajme im vstať, 
aj keď sa prepadli až na dno. Hľadajme v nich 
trpiaceho Ježiša Krista. Pomôžme aj trpiacim 
bohatým, tak ako pomohol Ježiš Zachejovi. 

Desať rád pre kresťana s peniazmi v rukách 
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8. Nesnažme sa dostať za svoju prácu neprimeranú 
odmenu a nesnažme sa zdierať zamestnancov alebo 
dodávateľov, vážme si ich prácu a zaplaťme im toľko, 
koľko si zaslúžia. 
9. Nepodliehajme tlaku okolia, že musíme vlastniť 
všetko, čo druhí, nežeňme sa za vonkajším úspechom, 
slávou a bohatstvom. Všímajme si viac dary, ktorými 
sme už obklopení a pre náš beh za nezmyselnými 
vecami ich nevidíme. 
10. Nebojme sa peňazí ani bohatstva, ale pozorne 
počúvajme nášho Pána a konajme tak, ako nám hovorí. 
Pretože všetko bohatstvo tohto sveta patrí iba Jemu 
a my sme iba jeho dočasnými správcami. 

Desať rád pre kresťana s peniazmi v rukách 
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Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a 
kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v 

nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji 
nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje 

srdce. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného 
bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude 

pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. 
Matúš 6:19-21.24  


