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Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi 

Ewangelia Mateusza 6:19-24 

„ Nie gromadźcie bogactw tu, na ziemi, gdzie mogą ulec zniszczeniu lub 

zostać skradzione przez złodziei. 20 Gromadźcie je w niebie—tam nic ich nie 

zniszczy i nikt się nie włamie, by je ukraść. 21 Gdzie jest wasz skarb, tam 

będzie wasze serce. 

22 Oko jest dla ciała jak lampa. Jeśli jest zdrowe, światło napełnia całe 

ciało. 23 Jeśli jednak jest chore, całe ciało jest pogrążone w ciemnościach. 

Jeżeli więc twoje światło jest ciemnością, to jest to ciemność 

nieprzenikniona. 

24 Nie da się lojalnie służyć dwóm panom. Albo jednego nienawidzisz, a 

drugiego kochasz, albo na odwrót—drugiego szanujesz, a pierwszego 

lekceważysz. Nie możecie równocześnie żyć dla Boga i dla pieniędzy!” 

Rozważania 

W jaki sposób spędzamy nasz czas, pieniądze i energię, jest wyznacznikiem 

tego, co jest dla nas najważniejsze. Czasami jednak zdarza się, że 

wykonujemy te rzeczy automatycznie, nawykowo, bo jest to łatwiejsze od 

wprowadzenia zmian w życie. Pan Jezus zachęca nas, byśmy żyli troszcząc 

się o to, co wieczne, a nie o to, co ziemskie i tymczasowe. Kultura naszego 

dzisiejszego społeczeństwa kładzie nacisk na pozyskiwanie tego, co 

tymczasowe i zniszczalne: pieniędzy, sławy, odpowiedniego wyglądu i 

osiągnięć.  

 Spójrz na swój kalendarz. Jak wyglądał ostatni miesiąc? Na które z 

ziemskich i tymczasowych rzeczy zużyłeś swój czas, pieniądze i 

energię? Ile czasu, pieniędzy i energii poświęciłeś na rzeczy dotyczące 

wieczności? 

 Które z tymczasowych, ziemskich rzeczy i zajęć wciągają cię 

najbardziej? Jak myślisz, co cię w nich pociąga? 

 W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego 

wersetu? 
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Refleksja: 

„Boże, pomóż mi, bym umiał skierować moje serce, oczy, energię i czas na 

rzeczach wieczności. I kiedy tylko zacznę od tego odchodzić, nawróć moje 

serce, myśli i wzrok na nowo do Ciebie. Amen” 

 

Notatki: 

 


