
Kde je tvoje srdce?
Hlavní verš

Mat 6,19-24
19 „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a 
kradou. 20 Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději 
neprokopávají ani nekradou. 21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
22 „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. 23 Ale je-li tvé oko 
špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!“ 
24 „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého 
milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“1

Kde je vaše srdce?
Tuto otázku by si měl po přečtení tohoto verše položit každý křesťan. Bible nám tu dává návod. 
Jasně říká, že naše srdce najdeme tam, kde je náš poklad. Aby jsme si původní otázku mohli 
zodpovědět  musíme nejprve najít náš poklad. Pak budeme vědět kde hledat i naše srdce.

Co je náš poklad?

Na tuto otázku bude mít každý jinou odpověď. Jestli se chceme dostat ke správné odpovědi musíme 
na sebe být upřímní. Jaká je správná odpověď? Co by jsme vyjmenovali kdyby se nás někdo zeptal?

• rodina

• zábava

• majetek

• Bůh??

Co je na vašem seznamu záleží jen na vaší upřímnosti. Může se stát, že sami sebe ošálíme a při 
odpovědi z nás vypadne seznam “správných” nebo chcete-li očekávaných odpovědí. Ostatní lidi, ale i 
sami sebe můžeme oklamat. Někdy sice jen na krátko, ale přeci. Koho nikdy neoklameme je Bůh. on 
nám vidí do srdce. K upřímnému upřímně se má. K neupřímnému ...

Nezáleží na tom:

•  do jaké chodíme církve

• co říkáme

• jaké je naše vyznání víry

• jaké knihy máme v knihovně
• ...

Jak tedy poznáme to na čem nám opravdu záleží? Komu sloužíme?
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1. Bohu - zaměřujeme a soustředíme se na věčnost. Na věci, které přetrvají? Skládáme si poklady v 
nebi?

2. Mamonu - podléháme/věnujeme se věcem tohoto světa? Závidíme, jsme lakomí?

Kde je tedy náš poklad?

Jak 2,18
18 Někdo však řekne: ,Ty máš víru a já mám skutky.‘ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti 
ukážu svou víru na svých skutcích. 2

Naše skutky mluví za nás
Bible mluví o skutcích velice často. jako křesťané máme občas tendenci považovat skutky za něco 
méně důležitého, tělesného, ... . Zkuste si položit následující otázky a upřímně si odpovědět.

• O čem se bavíme nejčastěji?

• krize

• práce

• dovolená

• Boží slovo a jeho vůle?

• O čem přemýšlíme?

• Co čteme?

• noviny

• internet

• Bible

• Jak řešíme problémy?

• prvně sami

• prvně před Boží tváří

Kam ukládáme naše poklady?
Bůh nám svěřil prostředky  jako majetek, peníze, talent, čas a mnoho dalších. Jak s těmito 
prostředky nakládáme mluví o tom, kam poklady ukládáme a o tom co je vlastně náš poklad. Bible 
na mnoha místech hovoří o tom, že dle našich skutků (dobrých nebo zlých) dostaneme v nebi 
odměnu. Spása je z víry, ale odměna za skutky.

2 Kor 5,9
9 Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. 
10 Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal 
odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.3
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Jak nakládáme s našimi prostředky?

Ef 2,8
8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; 9 není 
na základět6 skutků, aby se nikdo nechlubil. 10 Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši 
k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.4

Stvořeni k dobrým skutkům
Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k tomu abychom žili v dobrých skutcích. Jaký život to vlastně je bez 
nich? Nezáleží kolik prostředků (peněz, majetku, ...) jsme od Boha dostali, ale kolik si jich necháme 
pro sebe.

Jaké jsou ty dobré skutky? Někdy nedostáváme prostředky jen pro sebe, aby jsme si za ně koupili 
nějaký ten “poklad”, ale pro to, aby jsme skrze ně sloužili. Bez takto darovaných (poslaných po vodě) 
prostředků by se spousta věcí nestala. Vzpomeňte na prostředky věnované na školu v Ugandě. Jsem 
si jistý, že tímto jsme si uložili poklad v nebi. Nesmíme si myslet, že bez nás by to nešlo. Bůh by si 
pro svůj záměr jistě našel někoho jiného. A ten poklad by byl v nebi na “jiném účtu”. Bůh nás přímo 
vybízí do investice do nebeských pokladů. Které nerezaví, mol je nežere a zloději neukradnou. Ten 
pozemský poklad si nikam nevezmu. Až půjdeme do nebeského domova, tak zůstane tady.

To neznamená, že nás Bůh nemůže požehnat i věcmi časnými. Dělá to velmi často. Nejsem 
obhájcem samoúčelného asketizmu. Přesto jsou pro nás následující otázky myslím důležité. Dnes to 
bylo o otázkách, tak jimi i zakončím.

• Mám si koupit nový počítač nebo můžu nějak pomoct ostatním?

• Potřebuji nejnovější módní hit?

• Mám se koukat na televizi nebo si radši povídat s manželkou?

• Jaký je Boží plán pro moje peníze, čas, ...?

• ...
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