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Pravo bogastvo
Evangelij po Luku 12,13–21
13
Nekdo iz množice je rekel Jezusu: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli
dediščino z menoj.« 14 On pa mu je dejal: »Človek, kdo me je postavil za sodnika
ali delivca nad vaju?« 15 In rekel jim je: »Pazíte in varujte se vsake pohlepnosti,
kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.« 16 Povedal jim je priliko:
»Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo, 17 zato je v sebi razmišljal: ›Kaj
naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹ 18 Rekel je: ›Tole bom storil.
Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine.
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Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let.
Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹ 20 Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! To noč bodo
terjali tvojo dušo od tebe, in kar si pripravil, čigavo bo?‹ 21 Tako je s tistim, ki sebi
nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.«
Ostala berila: Pridigar 1,2; 2,21–23; Psalm 90,1.3–6.12–14.17;
Pismo Kološanom 3,1–5.9–11.

LECTIO:
V današnjem evangeliju Jezus odrezavo odgovori bratoma, ki se prerekata
za dediščino. Ne posega v njun prepir; brata naj sama rešita problem. Jezus pa
mojstrsko spremeni vprašanje v priložnost za pouk, zato nadaljuje s priliko.
Bogataš, ki je v ospredju pripovedi, se počuti odlično. Zemlja mu dobro rodi in
kot dober kmetovalec ima žita in drugih dobrin v izobilju. Misli si, da mu bodo
večje kašče, kamor bo spravil svoje bogastvo, zadostovale za vse življenje.
Bogataš si slika brezskrbno prihodnost. Živel bo lagodno, imel bo dovolj hrane
in drugih dobrin, zato bo lahko počival, jedel, pil in se veselil ter niti oblačka ne
bo na njegovem obzorju. Žal pa ni tako preudaren glede duhovnih stvari in ne
upošteva Boga ali potreb kogar koli drugega.
Bogataš je popolnoma pozabil na Boga, Bog pa ni pozabil nanj. Tista noč bo
njegova zadnja noč na zemlji, a ni videti, da je pripravljen za nebesa!

Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Moža v tej priliki Jezus ne obsoja zaradi njegovega bogastva. Opozarja pa na
njegov odnos do Boga in soljudi ter na to, kako ravna s svojim premoženjem.
Luka nadaljuje to temo v Apostolskih delih, kjer poroča, kako so si verniki med
seboj delili svoje premoženje (Apostolska dela 2,44–45). Celo prodajali so svojo
posest in lastnino, da bi lahko dajali pomoči potrebnim.
Prva Cerkev je živela v prepričanju, da je prav deliti z drugimi, kajti to je
znamenje ljubezni. Ta bogataš o medsebojni ljubezni očitno ni razmišljal. Jezus pa
je učil, da za njegove učence ni druge poti, kot je pot ljubezni.

MEDITATIO:
Bogataš je skrbno načrtoval svoje gospodarske odločitve, za Boga in za sočloveka
pa mu ni bilo mar. Kako ti načrtuješ svoje življenje? Katere odločitve moraš sprejeti
in h komu se zatekaš po nasvet?
Razmisli o Jezusovi izjavi: »Življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.«
Iz katerih stvari in odnosov je zgrajeno tvoje življenje?
Kaj se iz tega odlomka lahko naučimo o zdravem in nezdravem odnosu do
denarja?
Zakaj Bog moža v priliki imenuje »neumnež«?

ORATIO:
Tvoja molitev naj se navdihuje iz besed Pisma Kološanom 3,1–5.

CONTEMPLATIO:
Razmisli, kako lahko Jezusov nasvet upoštevaš v praksi in si nabiraš »zaklade v
nebesih« (Evangelij po Mateju 6,19–21)? Kaj misliš, da naredi človeka bogatega v
Božjih očeh?
Bodi nekaj časa v tišini pred Bogom in mu dovoli, da ti razkrije svoje bogastvo
v tvojem življenju.
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