26. 2. 2012, 1. neděle postní v Říčanech

Introitus:
Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebe hned v jitře hledám, tebe žízní duše má Žalm 63:2
Čtení z epištoly: Dopis Židům 13:1-6

Čtení z evangelií pro výklad:
15 Tehdy farizeové šli a poradili se, jak by ho chytili za slovo. 16 A poslali k němu své učedníky
spolu s herodiány, kteří řekli: „Učiteli, víme, že jsi pravdivý a Boží cestě učíš podle pravdy. A
nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. 17 Řekni nám tedy, co myslíš: Je
dovoleno dát daň císaři, nebo ne?“ 18 Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Proč mne zkoušíte,
pokrytci? 19 Ukažte mi peníz daně.“ Přinesli mu denár. 20 Řekl jim: „Čí je ten obraz a
nápis?“ 21 Odpověděli mu: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Co je tedy císařovo, odevzdejte císaři, a co je
Boží, Bohu.“ 22 Když to uslyšeli, užasli, nechali ho a odešli.
Matoušovo evangelium 22:15-22

Všechny peníze jsou špinavé
Říká se, že tenhle příběh vypovídá o vztahu světských pánů a církve. Ale ve skutečnosti o něm
mluví jen velmi málo. Pán Ježíš mluví o penízi a jeho majiteli. Nejde o moc jiných věcí.
Řeči o penězích se náš Pán nevyhýbal. Penězům je třeba rozumět a hospodařit s jejich
hodnotami. Můžeme mít hodně peněz, ale nemusíme mít vztah k hodnotám. Z minulých let je
znám příběh zločinců, kteří se dostali k závratným částkám. Z nějakých zdrojů získali informace,
že je dobré kupovat Eura, a tak je za drahé koruny nakoupili. Nicméně prodělali. Buď byla
informace stará a hodnota se rychle a závratně změnila, nebo naletěli. Ani slzu vypustili, protože
si neuvědomovali, co všechno ztratili.
Existují čisté peníze? Jsou to ty z kostelních sbírek? Pochybuji. Jsou neurčité peníze, které není
možno nijak nazývat, jsou tedy neutrální a nevybarvené? Samozřejmě že nejsou. Toto stanovisko
zastávají velcí mafiáni, aby si odůvodnili svou lásku k penězům. A jsou tedy peníze špinavé? A
proč?
Peníze jsou jen špinavé, protože vyjadřují přepočtenou hodnotu. Vyjadřují cenu života a lidské
práce. Vyjadřují ji v přepočtu momentální filozofie. Vyjadřují státní politiku, kde určuje
skutečnou hodnotu regulátor - národní banka v souladu s vládou země. 1 Proto se na penězích
tiskne a razí podobizna panovníka či nějakého symbolu státu. Říká nám těmi penězi, jak si nás
váží a za co mu stojíme.
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Jsme v době podobných změn: Evropská centrální banka (ECB) hodlá příští týden, konkrétně ve středu,
kdy je únor jednou za čtyři roky o den delší, napumpovat do finančního evropského systému závratnou
sumu peněz. Ta by se měla pohybovat minimálně v řádech stamiliard eur. Podle jednotlivých analytiků
oslovených Novinkami se může jednat dokonce až o bilión eur (asi 25 biliónů korun). Viz:
http://www.novinky.cz/ekonomika/260070-prichazi-lek-na-krizi-natiskne-se-nebyvale-mnozstvi-eur.html?re
f=zpravy-dne
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Emise nových peněz následovala vždycky po vyhraných bitvách a prokazovala novou politiku a
velmi často také ponížení dosavadního panovníka či lidí, kteří jej uznávali.2
Jak s penězi máme ale jednat?
Ježíš se tedy dívá na obrázek císaře, který si dovoluje tvrdit světu, že má něco společného s
bohem. A největším soudem v nebesích je - nechat člověka jeho osudu. Dopřát mu, aby měl to,
po čem touží a co tvrdí. Tedy císaři jeho vládu, peníze a hodnoty. A tak Ježíš nechal peníze tomu,
čí jsou...
A nedoporučil dávat císaři to, co mu nepatří. Celý svět je Boží, všichni lidé. On sám taky zůstal
sám božím a to až do konce, protože jeho království není z tohoto světa. Tedy řekněme to
souhrnem: Žil v tomto světě, ale zároveň žil ještě v jiném rozměru, kde se neplatily daně - ale
dával se celý život. Sám zaplatil přeci tu daň nejvyšší. Oběť svého života.
Peníze jsou testem našeho srdce
A to podle pravidla: Kde je tvůj majetek, tam je také tvoje srdce...3 Komu patříš, tomu sloužíš...
Láska k penězům je kořen zla.4 Láska přece patří do vztahu k Bohu a lidem.
Láska stojí peníze, ne že ne. Také lásku, jako i všechny tolik vytoužené hodnoty kultivujeme v
tomto světě, kde se peněz či jiných souvislostí dočasného světa nedokážeme zříci. Prostě se v
tom všem točí peníze. Baroko brblalo proti zlatu a stříbru a při tom barokní církev bohatla,
budovala bohaté kostely a zanechala nám množství krásné muziky a výtvarného umění, které
vznikalo za peníze. V tom brblání bylo pokrytectví, v té realitě umění za peníze byla krása.
Jenže je problém, když se myslí na ty peníze a teprve pak na ty krásné hodnoty, láskou počínaje.
Vábivost peněz a majetku to dobré slovo a všechny jeho hodnoty udusí... 5 nemyslíš na hodnoty,
ale na ty peníze. Boháč pak nemůže projít uchem jehly, protože slovo a jeho hodnoty by pronesl,
ale peníze a majetek ne.6 Bohaté mine potěšení, peníze a majetek jim berou život.7 Peníze ničí
vztahy v rodině.8 Vztahem k penězům říkáme, jak moc či málo si vážíme lidí. Protože na vztah k
lidem nezbývá už místo.
Bez peněz můžeme žít jen dočasně
A protože žijeme na tomto světě a nemůžeme žít na jiném, musíme se podřídit počítání peněz.
Snad jen na čas a v kristovské komunitě bylo možné počítání peněz nechat jiným, ale déle a jinde
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Například římský denár vydaný po první židovské válce Titem v roce 79 po Kristu, kde je zobrazen
poražený Izrael, více viz na http://p-numismatika.cz/index.php?get=kapitola20
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dopisy: 1. Timoteovi 6:10 a Židům 13:5
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2

26. 2. 2012, 1. neděle postní v Říčanech

ne.9 Špinavé peníze se musejí podrobit těm hodnotám a posloužit tak k dobrému. Za peníze se
mají koupit lidské životy, které jsou hodnotou, co vytrvá až do věčnosti.10 “Učiňte si přátele z
mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů.” (Lukášovo evangelium 16:9)
Ti, kteří zůstanou, až všechno pomine, se stanou přáteli, když do nich nainvestujeme čas a
peníze. Lidé získají věčný život, když nebudeme počítat užitek pro sebe.
Špinavé peníze jsou nástrojem politiky a také jsou nástrojem zisku. Zisk našich bližních je
Božím ziskem. A kdo nainvestuje tam kde nic nezvetší, kde peníze nejsou, kde jsou jen ty
hodnoty, ten navýší zisk v dobré bance. A bez uzardění se tady také mluví o našem zisku.11 To
ovšem někteří nemohou spočítat a tato matematika je ničí. 12
Co si odneseme?
1. Pokud budeme chtít nejdřív peníze, abychom mohli pak získat hodnoty, budeme muset peníze
“vyprat” a tvrdit, že jsou čisté a nebo alespoň neutrální. Nikdy nebudeme mít dost na to,
abychom uskutečnili svůj sen a stále nám někdo bude něco dlužen.
2. Pokud budeme investovat do hodnot všechno, včetně peněz, pak získáme to, co potřebujeme pokoj. Na druhou stranu nikdy nebudeme bez Božích zdrojů. Toužit po zisku, to vůbec není
hříšné. Jen se ten zisk nesmí počítat v penězích.
3. Před penězi se budeme mít na pozoru, neb jsou špinavé a musí nám sloužit, nikoli my jim.
Patří k tomuto světu, k jeho vládcům, kteří v nich mají svou odměnu.
4. Svět se ale nedělí na dvě sféry, které se od sebe dají izolovat. Ani Pán Ježíš se o to nesnaží.
Peníz sice patří císařovi, ale to je taky všechno. Celý svět patří Bohu - i s tím císařem.

Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář
své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva,
velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.
(Judův list 1:24n)
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Jidáš nenechal tajemství pokladny jiným a staral se o ni tak dokonale, že Ježíšem a lidmi nestřežené
peníze kradl. (Janovo evangelium 12, 6)
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Čti to celé: Lukášovo evangelium 16:1-9
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Matoušovo evangelium 6:19nn
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Lukášovo evangelium 18:18nn
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