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Mt 6:19-34 
 
"Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a 
nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé 
oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. 
Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma 
pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým 
potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj 
život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc 
než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš 
nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit 
svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní 
lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře 
nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a 
zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte: 
co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš 
nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a 
spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek 
bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení." 
 
Jistě jste se také stali účastníky nevyžádaného telemarketingového hovoru. Zavolají vám v 
nejméně vhodnou dobu a ptají se, co vám brání investovat do komodit, změnit dodavatele 
na energie a nebo se ptají kde nakupujete nápně do tiskárny. 
 
Asi také používáte ten nejběžnější způsob ukončení hovorů. Děkuji, nemám zájem a zavěsíte 
popř. Predate telefonní číslo své manželky. Existují ale kreativnější způsoby: přijmout hovor, 
dělat, že tam nejste a bavit se u toho, jak se vypořádají s tichem. A nebo pokud máte herecké 
sklony, můžete předstírat přepadení. Tam ale hrozí, že k vám za chvíli přijede zásahová 
jednotka.  
 
Nic z to ale nemusíme použít, na investičním semináři nebo chcete li, workshop finanční 
gramotnosti Ježíše z Nazareta. Kolik lidí by si ušetřilo dnes trápení, kdyby si nechali poradit 
ve finanční gramotnosti. Buďme moudří.  
 
Než se ale zaposloucháme, rád bych, abychom nejprve mluvili.  
 
Teď si vypůjči váš hlas. Proč bych měl kázat jenom já. Pojďte kázat se mnou. Řekněte po mě: 
“neboť kde je tvůj poklad”… 
“…tam bude I tvé srdce.” 
 
A teď dohromady: “Kde je tvůj poklad, tam bude I tvé srdce.”  
 



Výborně. Jste skvělý! Děti, co jsou v besídce by z nás měly radost. Nicméně lidská paměť je 
děravá. Myslím, že docela hrozí, že to zapomeneme. Ještě to řekneme jednou jinak. Otočte 
se ke svému sousedovi, podívejte se mu do očí a řekněte mu: “Kde je tvůj poklad, tam bude I 
tvé srdce.” A pak druhý.  
 
Teď už to nikdy nezapomenete. (Mt 19:21) 
 
Ale kde je teda tvůj poklad? Kde je tvůj poklad, abys věděl, kde je tvé srdce? Jaké jsou 
investiční možnosti?  
 
Pojďme se na to spolu podívat. Otevřme si ty tabulky s grafy a čísly. Jakou asi částku byste si 
chtěli spořit? Uvažujete pak o nějaké půjčce? Chcete třeba stavět, rekonstruovat, půjde váš 
syn na studia? Jo, když už vás tady mám, chci se jen zeptat, platíte si nějakéživotní pojištění? 
Máme tady teď takovou skvělou akci.  
 
Většina z nás jsme tyto konzultace zažili. Možná se ptáte, proč bychom měli hledat finanční 
poradenství u tesaře z Nazareta.  
 
Ježíš toho ale řekl o penězích více než by se zdálo. Vpomeňte si na daň císaři. Na placení 
chrámové daně. Na investice do nemovitostí úspěšného zemědělce. Na rozhovor s mladým a 
bohatým zastupitelem města. A v neposlední řadě - posílal učedníky na nákup.  
 
Ježíš toho o financích a pokladech řekl hodně, protože o tom ví hodně. Ježíš Nazaretský je 
více než tesař.  
 
Říká, že jsou jenom dvě možnosti investice. Dobře poslouchejte nabídku. Není větší hloupost 
než naletět na podvodnou nabídku. Podepsat smlouvu, kterou jsem si pořádně nepřečetl. 
 
 
Takže podívejte se na ty možnosti. Tady jsou.  
 
První možnost investice: země 
v.19 prozrazuje, že je možné investovat do pokladů na zemi. Výhoda je jasná. Benefity máte 
už v tomhle životě. Neboli z pohledu věčnosti – hned. Už v tomhle životě si můžete užít váš 
poklad. Ať už je to zážitek, nebo to vrčí, nebo se to třpití nebo to má střechu.  
 
Jaká to má rizika? Jaká to má rizika? (obr) 
 
Před pár lety jsme šli na výlet po turistické cestě skrze zahrádkářskou oblast a byla tam za 
plotem taková garáž a na vratech byl velký bílý nápis. Tato garáž už je vykradená.  
 
Můžete o to jednoduše přijít. Nevíte kdy a nevíte o co. Můžete o to ale přijít kdykoliv. A 
můžete přijít o všechno.   
 
Důl, ten vám nikdo nevezme. To je díra v zemi! (říká pan ve Hře posel z Liptákova). Dokonce i 
uhelný důl se dá ukrást a přejmenovat na Petra Bezruče. Když se dá ukrást důl, dá se ukrást I 
továrna, statek, pole, les, dům. Každá vesnice v naší krásné zemi by mohla vyprávět.  



 
A každý z nás by mohl vyprávět. O ukradených peněženkách, o vandalism, o hacknutých 
účtech. A co je děsivé, další smutné příběhy k vyprávění nás teprve potkají.  
 
Ale nejsou to jen zloději a vandalové, kdo ničí. Je to mol, rez, inflace. V momentě, kdy 
koupíte nové auto strácí hodnotu až 80tis Kč. Stačí jeden pohyb na burze a jste hned chudší o 
2miliardy dolarů. To nepotěší. Stačí silnější vítr a celoživotní dílo je pryč. Zeptejte se na Jižní 
Moravě. 
 
Není nic z toho, co vlastníte na tomto světě, o co byste nemohli přijít zed ne na den.  
 
Takže země, to je první možnost investice. 
 
Pak je tady druhá možnost investice.  
V. 20 prozrazuje, že je možné investovat do pokladů v nebi. Výhoda je zřejmá. I když jste od 
svého pokladu prostorově a časově daleko, nikdo vám ho nemůže vzít. Pěkně tam čeká na 
vás. Klíče jsou v zapalování. Dveře jsou otevřené. Radost je tam připravená na vaše jméno. 
Nedostane se tam ani zloděj, ani mol, ani rez, nepříznivý pohyb na burze ani inflace.  
“Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je pro vás přirpaveno v nebi.” (1.Pet 4) 
 
Jaká jsou rizika této investice?  
Rizika této investice se odvíjí od toho, s kým máme tu čest. Kdo nám vlastně tu nabídku 
předkládá. Pokud nám tu nabídku předkládá obyčejný tesař z Nazareta, tak je lepší zdvořile 
poděkovat a rozloučit se. Pokud ale mluvíme s expertem, s někým, kdo má dobré recenze. S 
někým, kdo v nebi byl… Není co řešit.  
 
Opusťme teď téma investice a podívejme se na další otázku.  
Proč je pro Ježíše tak důležité, abychom si jeho investiční radu vyslechli. Proč nás tak 
urgentně nabádá ke správnému shromažďování? 
 
(v.25) Protože si děláme starosti. On ví, že si děláte starosti. On ví, že ty si děláš starosti. Ví, 
že já si dělám starosti. Ví, že si děláš starosti o svůj život, o oděv (v.25). o to, co budeme jíst a 
pít (v.31). On ví, že si děláme starosti ohledně příštího roku, možná příštího měsíce, možná 
zítřka (v.34). Ježíš ví, že si děláš starosti a má pro ně pochopení. On říká: “Já ti rozumím. Vím 
o tom, čím se trápíš, co tě děsí. Vidím ty černé scénáře v tvé hlavě. Já vím, že se trápíš tím, 
jak zaplatíš hypotéku, jestli budeš někdy bydlet ve svém. Vím, že jsi stratil práci. Znám tvůj 
zůstatek na účtu.  
 
Ježíš ví. Co ještě Ježíš ví? 
 
Ježíš také ví, v kolika pražských domácnostech se před odchodem do divadla rozezní u 
plného šatníku klasická věta: “Já nemám co na sebe!” Na kolika sedadlech pro řidiče se v 
pomalejším dálničním pruhu za volantem ozve: “Potřebujeme nové auto.” V kolika 
manželských rozhovorech zazní: “Ale já chci aspoň jednou ročně k moři.”  
 



Všimněte si, že starost, o které Ježíš ví, se nutně netýká toho, že nebudu mít nic si obléci. Ale 
co si obléknu. Ne že nebudu mít nic jíst, ale CO budeme jíst. Mnoho našich starostí se netýká 
existenčních otázek. Ale otázek spojených s životní úrovní.  
 
Ze všech stran je k nám vysíláno vážné varování, že když nemáme dovolenou u moře a v 
zimně na lyžích, jsme v zóně chudoby.  
Když si ho nedáte v KFC, tak nejíte proklatě dobré kuře.  
Když nenakupuješ Garnier tak o sebe nepečuješ.  
Když nemáte Danone každý den, tak nemáte zdraví, které chutná 
Když nemáš BMW tak tě nečeká radost z jízdy. 
Když neochutnáš Fernet Stock tak je to sice hořké a dobré, ale ne výjimečné.  
Že když si nedáte mentos, nápad prostě nepřijde.  
A tohle je asi ta nejzrádnější lež. Že když si nedáš Redbull, tak nemáš křídla.  
 
 
“Lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla.” 
 
Pokud žijete ve městě, máte chytrý telefon a internet, tak podle marketingové firmy Red 
Crowd zahlédnete denně 4000 až 10000 reklam. Ať už statických nebo dynamických.  
To je 4000 až 10000 schůzek se lží.  
 
“Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné.” 
 
Chraň své oko.  
 
Teď je ten správný moment pro otázku: takže máme chodit v holinkách a zapomenout 
BMW? 
 
A odpověď zní: viděl jsi někdy módní přehlídku páva? Otevřel jsi katalog lilií? Tak ty oblékl 
jeden velmi dobrý návrhář. Mimochodem, umí oblékat I lidi. A všechno z jeho kolekce je I pro 
tebe.  
 
Tvůj nebeský Otec chce, abys vypadal/vypadala krásně. Chce aby ses měl/měla hezky. On se 
o tebe umí postarat.  
 
Znamená to, že se nemáme starat? Ne. Bůh živí nebeské ptactvo, ale průměrný vrabec stráví 
60% svého času tím, že hledá potravu. To je jak je živí. Máme se starat, ale nemáme si dělat 
starosti. Protože nikdo z nás nedokáže svou starostí přidat k délce našemu věku.  
 
Jediná starost, kteoru bychom skutečně měli mít je ve verši 33: 
 
“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost…” 
 
To je ta správná starost. Hledat Boží království. S hledáním Božího království to není jako 
když hledáme klíče od auta. Boží království je všude, kde vládne spravedlivý král. Na trůnu je 
tam někdo více než tesař. Tvoje srdce může být takovým místem spravedlnosti, pokud ho 
tam necháš vládnout.  



 
Pak budou z tvého srdce zaznívat další otázky. Co pro tebe králi můžu udělat? Jak ti králi 
mohu sloužit? Jak mohu jednat spravedlivě v této situaci?  
 
A všechno ostatní ti bude přidáno.  
 
A nebeský Otec s radostí dává víc než potřebuješ! 
 
Před pár lety jsme s manželkou Danielou přemýšleli, kam pojedeme na dovolenou. 
Rozpočtově to spíš vypadalo někam pod stan, když v tom nám zavolali přátelé, že jedou pryč, 
jestli nechceme jejich dům na deset dní.  
 
 
 
Vím, že mezi námi je spousta takových příběhů o tom, jak se nebeský Otec o nás postaral 
lépe, než jsme si představovali. Co se dnes u kafe a zákusku příběhem, jak se o vás nebeský 
Otec postaral lépe, než jste si představovali.   
 
Někdy nás ale učí spolehnout se na Boží péči I v momentech, kdy hrozí, že nemáme, co 
potřebujeme.  
 
Dovolím si zakončit vyprávěním sestry Jehličkové, která vedla sirotčinec ve Chvalech v letech 
1910-1926.  
 
Přečtu několik krátkých úryvků… 
 
 
Březen 1910 
“Bohatství nám bylo uděleno, které jest letošního roku bohatstvím, totiž brambory. Mysleli 
jsme, jaké to bude s námi v této potřebě, ale Pán spomohl. Darem náš došly z Pecek 3 pytle a 
jeden z Vickovic. Ze Xaverova jsme dostali 4 pytle za sníženou cenu a ještě má přijít slíbený 
pytel od Něm. Brdou. Žijeme zde pravdu slov Písma: “Já pak, ačkoliv chudý a nuzný jsem, Pán 
však o mě pečuje.” (Žalm 40:18) 
 
Leden 1917 
Vždy ještě bez uhlí. Naše plotna má přenesnadný úkol. Když ji totiž vším možným, co jest 
schopno hořeti, rozehře- jeme, žádáme, aby současně uvařila sní- daní i oběd i večeři. 
Vzdychá, ale podro- buje se. Hůře to jde s koupáním. 
 
Únor 1917 
Jak jest život náš bohatý na radost a na vděčnost, když se nám opět těch po- třebných věcí 
dostane. Při úklidu dřev- níku našli jsme čtyři kusy uhlí. Měli jsme radost, o které bohatý, sytý 
člověk ani potuchy nemá. 
 
Srpen 1920 
Velice smutná pří- hoda. Neznámý zloděj vnikl v noci se sil-nice hořejším oknem do ložnice 
chlapců a odcizil ze skříně všechny nedělní šaty sirotků, tedy pro nás velice cenné věci, které 



jsme s mnohými těžkostmi pořídili a z toho se těšili, že máme děti alespoň na neděli pěkně 
ošacené. Zloděj počínal si tak tiše, že ani z dětí, které v ložnici spaly, ani z pěstounek vedle 
ložnice nikdo se ne- probudil než toliko jeden chlapec, jemuž bázeň sevřela ústa. 
 
Říjen 1920 
Předivný jest náš nebeský Pán. Do na- šeho sirotčince v Bolevci přišla dáma a pro- hlédla si 
naše zařízení. Potom se tázala, zdali bychom ji přijali za přítelkyni té naší práce. Obdržela 
odpověď tak příznivou, že přišla podruhé opět a tu se zdržela celé odpůldne, neboť 
pozorování našich dětí ji velice bavilo. Potom při odchodu náhle řekla: »Pošlete všecky vaše 
děti k nám, vezmeme jim míru. Děvčátkům ušijeme zimní kabátky a chlapcům celé obleky.« 
Tak se i stalo. A ona dáma, majitelka nej- většího konfekčního závodu v Plzni, prý se srdečně 
těší, až našich dvacet dětí tak nově, stejně, dobře oblečených, k vánocům vyrukuje. O krádeži 
v Molevci dáma nic nevěděla.  
 
Tolik úryvky z deníku sestry Jehličkové.  
 
“On neušetřil vlastního Syna. Jak by nám spolu s ním nedal všechny věci?”  
Bůh dal svůj největší poklad, aby ty a já jsme si nemuseli dělat starosti. Skrze Jeho oběť na 
kříži je nám dán královský statut. Jsme součástí Božího království A Bůh je naším nebeským 
Otcem. Dal za nás ten největší poklad.  
 
Možná jsi tu někdo, kdo se s Ježíšem seznamuje. Nech se prosím pozvat do otohoto 
království. Je tam pro tebe místo. Pokud potřebuješ věci více promyslet, stav se u mě pro 
tohle odpolední čtení: Více než tesař. Nenech uplynout tento život bez toho, abys v nebi 
uložil svůj poklad. Staň se Božím pokladem.  


