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Nebeški zaklad
Evangelij po Luku 12,32–48
32
»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. 33 Prodajte
svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen
zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. 34 Kjer je namreč
vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.
35
Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, 36 vi pa bodite podobni
ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj,
ko pride in potrka. 37 Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem
prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posadil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel. 38 In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde
takó, blagor jim! 39 Vedite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat,
ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. 40 Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne
pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
41
Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?« 42 Gospod
je dejal: »Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad
svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času? 43 Blagor tistemu služabniku,
ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela! 44 Resnično, povem vam:
Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. 45 Če pa ta služabnik reče v svojem srcu:
›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹ in začne pretepati hlapce in dekle,
pojedati, popivati in se upijanjati, 46 bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko
ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal delež
z neverniki. 47 Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar
ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. 48 Tisti pa, ki je ne spozna in
stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko
dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več
terjali.«

LECTIO:
Bistvo današnjega odlomka je v dveh preprostih Jezusovih nasvetih: prepričaj se,
da boš spravil svoj zaklad na pravo mesto, v nebesa, in pričakuj Jezusovo vrnitev.
Luka nas spomni, da Bog vedno skrbi za prav vse, kar potrebujemo. V teh
negotovih dneh lahko zaupamo, da bo Bog poskrbel za nas. Zato lahko mirno
delimo svoje zemeljske dobrine z bližnjimi, saj vemo, da bo Bog videl vsak naš
prispevek in nam bo iz svoje nebeške zakladnice dal, kar potrebujemo.
V Lukovem času so mnogi kristjani pričakovali, da se lahko Jezus vrne vsak
trenutek. Luka pa nas opominja, naj bomo pripravljeni, ne glede na to, kako dolgo
bomo morali čakati. Božji urnik se nam ne bo razodel vnaprej; Jezusov prihod bo
presenečenje.

MEDITATIO:
Kaj govori Jezus v 32. vrstici? Kot kristjani se včasih počutimo, da smo v
manjšini. Zajemi moč iz življenja v Božjem kraljestvu.
Naredi seznam stvari, ki se ti v tem trenutku zdijo najpomembnejše – tvoj
»zaklad«. Premisli, kam si ta »zaklad« naložil oziroma kje si ga shranil.
Kako ohranjaš svojo pripravljenost na Jezusov prihod?

ORATIO:
Prosi Boga, naj ti spregovori po današnjem evangeliju. Morda ti bo povedal kaj o
tvojem »zakladu« ali o tem, kako naj bi bil bolj pripravljen na njegovo vrnitev.

Ostala berila: Knjiga modrosti 18,6–9; Psalm 33,1.12.18–20.22;
Pismo Hebrejcem 11,1–2.8–19.

CONTEMPLATIO:
Po branju odlomka iz Pisma Hebrejcem (11,1–2.8–19) premisli, kaj je krepilo te
vernike. Dovoli Gospodu, naj ti pokaže, kako lahko podpre tudi tebe.
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