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Streda 11. týždňa

Mt 6,1-6.16-18
Konať skutky s čistým úmyslom

Je chvályhodné konať s čistým srdcom dobré skutky
Môžeme sa pristihnúť pri tom, že konáme dobré skutky tak, aby sme hneď
dostali pochvalu od ľudí.
A ako nás Ježiš napomína? „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré
skutky pred ľuďmi, aby vás neobdivovali, lebo nebudete mať odmenu
u svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 6,1).
Ježiš dnes hovorí o troch veciach, o dobrých skutkoch, o modlitbe
a o pôste. Nehovorí nám, ako často to máme robiť, ale hovorí, akým spôsobom
to máme robiť. A dáva to do protikladu s farizejmi. Oni robili dobré skutky na
takých miestach, kde ich všetci videli a chválili ich za to. Tak isto to robili aj
s modlitbou a pôstom. Všetko robili pokrytecky, aby boli veľkí v očiach ľudí.
My, kresťania, to však máme robiť s čistým úmyslom, teda nie preto, aby ma
ľudia chválili, ale preto, aby som vykonal dobrý skutok. A vtedy ma odmení
nebeský Otec.
Môžeme vidieť hlavne v médiách, ako populárni ľudia dnešnej
spoločnosti chcú darovať nejaký príspevok na nejaký detský domov. Robia to
pred televíziou, novinármi, pred množstvom ľudí. Tým chcú ukázať, že oni sú tí
dobrí, že oni myslia aj na tých biednejších a chudobnejších. A urobia okolo toho
veľkú oslavu, len aby ich ľudia chválili. A pritom každý vie, aký nemorálny je
ten človek, čo všetko zlé má za sebou, a možno aj tie peniaze získal nečestným
spôsobom. Či to nie je práve toto, pred čím nás Ježiš vystríha? Títo ľudia
zabúdajú na to, že ľudská sláva nie je trvalá, ale je krehká ako jarný kvietok,
ktorý je pekný, ale rýchlo odkvitne a už ho niet.
My však vieme, že jedine Boh môže dať odmenu, ktorá bude trvalá. Ježiš
nás učí, aby sme sa vyhýbali márnivosti a všetko, každý dobrý skutok, modlitbu
ako aj náš pôst, aby sme robili s pokorou a s čistým srdcom, a tak oslavovali
Boha a pomohli tak svojim blížnym. Vtedy nám Boh dá odmenu, ktorá bude
zapísaná v nebi. Táto Božia odmena sa ťažko dá porovnať s odmenou od ľudí.
Lebo odmena od Boha je trvalá, večná a istá. Boh nám pripravuje večný život
ako odmenu za naše skutky.
Modlime sa: Všemohúci Bože, ktorý vidíš aj skryté veci. Nauč nás konať
podľa príkladu tvojho Syna, Ježiša Krista. Konať s čistým úmyslom a z lásky
k tebe. Lebo jedine tak môžeme dostať večnú odmenu, ktorú pripravuješ tým,
ktorí nehľadia na oslavu od ľudí.
Amen.

