Sobota 17. februára 2018
Piesne: ES č. 265, 347
Text: Mt 13, 31 – 35
„31Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal
človek a zasial na svojom poli; 32je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď
vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na
jeho ratolestiach. 33Povedal im ešte iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu,
ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo. 34To všetko hovoril
Ježiš zástupom v podobenstvách, a bez podobenstva im nič nehovoril. 35Aby sa naplnilo
prorokovo slovo: Otvorím ústa v podobenstvách, vyslovím, čo bolo skryté od stvorenia.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Podobenstvá z evanjelií možno i teba vracajú do detského veku otázok: „A prečo?“ Skúsení
rodičia mali vždy odpoveď – neraz veľmi prekvapivú a pre nás objavnú. Učili sme sa
rýchlejšie a bystrili sme si nielen myslenie, ale i vstup do sveta poznania. Aj zástupy, ktoré šli
za Ježišom sa dozvedali dosiaľ neslýchané a nevídané veci. Moc učenia pochádzala z
poznania moci Jeho i nášho nebeského Otca. Nečudujme sa otázke učeníkov: „Kto nasýti
zástupy?“, lebo túžba ľudí po Božej vláde a Božom kráľovstve bola vo vyvolenom národe
hlboko zakorenená. Ježišove podobenstvá sú dodnes skvostom i odkazom hľadať a nájsť
svoje miesto, ktoré je jasne ukázané i v našich dvoch podobenstvách. Obe akoby sa dnes
prihovárali rodičom – otcovi i matke, ktorým Stvoriteľ zveril do výchovy ďalšiu generáciu. Aj
naša mládež túži po odkrývaní tajomstiev, i tých o Božej láske, starostlivosti a istote. Kde
inde a bližšie sa to dá nájsť, ak nie priamo v zdroji, v blízkosti Božej? V prvom podobenstve
človek sadí nepatrné semienko. Pre človeka bezvýznamné. Ale účel tejto činnosti poslúži
nakoniec aj človeku. Boh dá vyrásť kru, kde si vtáky budú môcť vytvoriť domov. Ak sa tak
postará o ne, rovnakú istotu máme v Jeho starostlivosti o nás v našom domove. Druhé
podobenstvo o kvase je obrazom pôvodu každodenného chleba. Gazdiná ho starostlivo
vyškrabe z koryta, aby vytvorilo chlebovú hmotu. Naštartuje očami ťažko postrehnuteľný
proces, ktorý zavŕši horúca pec. Tá vykvasenú masu premení na neopakovateľný zdroj
výživy. Rovnako by sme bez Božieho kráľovstva a jeho prejavov nepoznali Božie
neopakovateľné pôsobenie. Pána Boha síce nevidíme, ale sme živými svedkami Jeho činnosti.
Poznávame Ho len z čiastky, no i to málo stačí pre uvedomenie si Jeho moci pri nás. V Jeho
blízkosti je totiž i cieľ nášho kresťanského života: prebývanie a život s Ním. K tomu povolal
Pán Ježiš učeníkov, zástupy, cirkev, i nás, odkrývajúcich pravé Božie pôsobenie Jeho

kráľovstva a vlády. Slovo Božie odkrýva život pod Božím dohľadom. Apoštol Pavel nám
radí: „Slovo Kristovo nech prebýva medzi vami bohate!“ Ono otvára srdce k viere, oči
k poznaniu, um ku chápaniu a múdrosti. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, náš Pane, že si prijal v ľudskom tele poslanie pre našu záchranu. V Tebe sa
splnili a naplňujú všetky zasľúbenia dané našim otcom i nám. Dôverujeme Tvojim slovám,
chceme i v radosti počúvať i čítať, lebo sú žriedlom múdrosti i tajomstva kráčať s Tebou,
zotrvať v láske s naším Otcom a v moci Ducha Svätého žiť podľa Jeho darov. Dopraj nám to
pre svoje prisľúbenia. Amen.
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