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Piatok 11. týždňa

Mt 6,19-23
Poklad na zemi a poklad v nebi
Nábožnosť sa vypláca

Veľakrát sa stalo, že ľudia dávali svoje peniaze do bankovej spoločnosti
s vysokým úrokom len preto, aby čo najrýchlejšie mohli prísť k peniazom.
Lenže táto banková spoločnosť dlho nevydržala, skrachovala a všetci ľudia, čo
tam mali uložené peniaze, o nich prišli.
Ježiš nás v evanjeliu varuje: „V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich
neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobývajú a nekradnú“ (Mt 6,20).
Poklad pre človeka je to, čo mu je vzácne, drahé. Preto si to chce ukryť,
aby sa to tak skoro nezničilo. Kedysi si ľudia vzácne veci odkladali do truhlíc,
ale tu sa dostali mole alebo myši a všetko zničili. Alebo, keď zlodeji vojdú do
domu, tak hľadajú tie najvzácnejšie veci, ktoré zvyknú byť ukryté. V dnešnej
dobe sú pre každého človeka veľkým pokladom peniaze. Ježiš, keď hovoril
o poklade, nemal na mysli, aby sme vôbec nevlastnili majetok. Ani nehovoril,
aby sme si svoje peniaze nešetrili, alebo neuzatvárali životné poistky. Ani
nehovoril, že máme pohŕdať materiálnymi vecami, ktoré máme od Stvoriteľa.
Ale Ježiš hovorí, aby sme sa varovali sebeckého zhromažďovania; výstredného
a luxusného života a hmotárstva, ktoré pripútava naše srdce k zemi.1
Svätý Pavol poučuje svojho žiaka Timoteja o pravom duchovnom poklade
a hovorí, že nábožnosť a spokojnosť s tým, čo mám je najväčší zisk. Lebo pri
vstupe do tohto sveta sme si nepriniesli nič a ani si nič neodnesieme. Ďalej
hovorí, že tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušení a žiadostivostí, lebo
láska k peniazom vedie do záhuby. Svätý Pavol napomína, aby bohatí v tomto
svete nevkladali nádej do neistého bohatstva, ale svoju nádej majú vkladať
v Boha. Bohatí majú robiť dobre a takto sa stať ešte bohatšími pre dobré skutky.
Majú byť štedrí a vedieť sa podeliť a toto im bude dobrým základom pre budúci
večný život (porov. 1Tim 6,6-10.17-19).
Ešte jeden veľký príklad máme v Starom zákone, kde sa hovorí o tom, že
sa oplatí konať dobré skutky, ktoré nám budú pripočítané v nebi. Ide o knihu
Tobiáš, kde otec Tóbi odovzdáva svojmu synovi Tobiášovi otcovské
napomenutia a rady vo forme testamentu. Tóbi hovorí: „Nikdy neodvracaj svoju
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tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba. Ten, kto koná skutky
milosrdenstva, prináša Najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi.“ A Tóbi pokračuje
ďalej: „Budeš mať veľké bohatstvo, ak sa budeš báť len Boha, chrániť sa
akéhokoľvek hriechu a robiť dobre pred Pánom, svojím Bohom“ (porov. Tob
4,5-21). Aj keď teraz možno nevidíme jasne to, že sa nám oplatí zhromažďovať
bohatstvo v nebi, ale buďme trpezliví a všetko uvidíme v pravý čas.
Modlime sa: Všemohúci Bože, daj nám milosť, aby sme u teba
zhromažďovali pravé poklady, ktoré nám nik nevezme, ani sa nikdy nezničia,
a tak aj sami raz k tebe do neba prišli.
Amen.

