Kde je tvoje srdce?
Vedeli ste, že patríte k najbohatším ľuďom tejto planéty?... asi sa usmievate a predstavujete si život od
výplaty k výplate, od dôchodku k dôchodku. V porovnaní s chudobou aká je vo svete sme bohatými, v
porovnaní s vyspelými štátmi Európy sme na spodných priečkach tabuľky. Sú peniaze dobrou alebo zlou vecou?
Kazia charakter, ničia vzťahy, rozbíjajú rodiny. Alebo nie?
Čo nám o bohatstve, peniazoch hovorí príručka života, Biblia? Určite by ste mi povedali, že je napísané,
že sa nemáme obávať o zajtrajšok, Pán nám zasľúbil, že sa o nás postará. Alebo povedal, proste a dostanete. Alebo
kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce... teóriu vieme, fajn, ale ako je to v praxi? Vieme skutočne veriť týmto
slovám, žijeme tak náš bežný, každodenný život? Ja viem, žiť z pár stoviek eur nie je ľahké, ale tu nejde o sumu,
ani o bohatstvo, ani o to, čo si môžeme alebo čo si nemôžeme dovoliť, ide tu o niečo oveľa dôležitejšie.
O naše srdce, náš postoj k peniazom, ktoré máme, ktoré nám Pán z milosti dal. Vedeli ste, že aj peniaze
sú darom od Boha? Ja viem, máme určité systémy v našej krajine.
Za prácu dostaneme mzdu, odvádzame peniaze do sociálnej poisťovne, aby sme raz mohli dostávať
dôchodok. Ale všetko, skutočne všetko, čo máme je milosť od Pána.
Skúsme sa tak pozerať na peniaze... a potom budeme oveľa ľahšie vedieť dávať a deliť sa s inými. Pretože
to, čo mám, nie je moje, Pán si to môže použiť ako chce. Nebojte sa, On vie, že aj my potrebujeme jesť, mať
strechu nad hlavou, no keď nám ukáže komu a ako máme pomôcť, sme ochotní to spraviť? Nechcem hovoriť o
bezdomovcoch, ale často sú okolo nás ľudia, ktorým môžeme slúžiť. Možno aj to, že ich obdarujeme, bez toho,
aby sme museli. Alebo kúpime dieťaťu v detskom domove darček a spravíme mu radosť. Podporíme matku, ktorá
zostala sama s postihnutým synom. Urobíme to ,,len tak,,. Nerobme len veci, ktoré musíme, skúsme robiť veci,
ktoré chceme... pretože to by na našom mieste spravil Ježiš. Pretože to od nás očakáva, chceme plniť Jeho vôľu,
chceme žiť pre Neho a nie pre svoj blahobyt, pohodlie, kariéru.
Určite poznáte príbeh ako Ježiš hovorí, aby sme si nesadali na popredné miesta, za vrch stola... tento príbeh
má aj pokračovanie... Ježiš hovorí, aby sme nepozývali k stolu iba tých, od ktorých očakávame odplatu. Slúžme
nezištne. Aj naše peniaze používajme na pomoc iným nezištne. Neobdarúvajme len tých, o ktorých vieme, že nám
to odplatia. Podporme nielen ľudí v našom zbore, skúsme sa otvoriť a pomôžme aj inde. Ak vidíme, že sused
potrebuje jedlo, tak mu ho kúpme, prinesme. Podporme aj deti, ľudí, s ktorými sa možno nikdy nestretneme,
pretože žijú na druhom konci sveta.
Vieme sa deliť? Vieme používať svoje veci správnym spôsobom? Základom toho, aby sme to vedeli je
postoj vďačnosti. Sme Bohu skutočne vďační? Alebo aj my patríme k tým, ktorí sa sťažujú aké to je ťažké,
závidíme iným, reptáme a stále sme nespokojní?
Ak som vďačná Bohu za majetok, veci, ktoré mám, ktoré mi dožičil, tak ich budem vedieť správne
používať. Ak mám auto, tak som ochotná ho používať na službu a odveziem iných, prípadne auto požičiam.
Ak mám dom, byt, som ochotná prijať ľudí, ak potrebujú prespať, použijem svoju kuchyňu na to, aby som uvarila
polievku pre chudobných. Ak môj brat, sestra potrebuje nejakú vec, ktorú mám, rada ju požičiam, napr. lyže,
spacák... alebo som ochotná poskytnúť svoje veci do služby v zbore. Príkladov môže byť neúrekom.
Poďme a majme otvorené oči a otvorené uši pre potreby iných, otvárajme naše dlane a štedro dávajme.
Pýtajme sa Pána, kde chce, aby sme pomohli, komu a ako konkrétne. A nebojme sa, určite nám zostane dosť aj
pre seba... dávajte a bude vám dané. Ale nielen materiálne, dostaneme oveľa viac... rast vo viere, väčšiu dôveru v
Pána, dobrý pocit a raz aj odplatu od Toho, pre ktorého a kvôli ktorému to robíme.
... aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. (Matúš 6,4) Dávajme
v skrytosti, On to vidí a to nám stačí. Robíme to pre Pána a nie pre seba. Prajem ti, brat, sestra, aby si žil v štedrosti
a vďačnosti za všetko, čo ti Pán dáva.
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