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Streda 22. marca 2017 

Piesne: ES č. 485, 538 

Text: Mt 13, 44 – 46 

„Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti 

nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

S deťmi na náboženstve sme preberali postavenie človeka v spoločnosti a jeho priority. Téma 

pomerne rozsiahla. Každý z nás si predstavuje svoj život a jeho fungovanie. Vplýva na to veľmi 

veľa faktorov: prostredie, v ktorom sme vyrastali, povaha našich rodičov, povaha, ktorú máme 

my, to, v akej spoločnosti sme sa pohybovali, a pod. Každý z nás očakáva od života niečo iné a 

má rôzne priority. Tie sú veľmi dôležité v našom živote. Bez nich by sme len prežívali a náš život 

by nemal správny takt, presne tak, ako je to v motore. Apoštol Pavel píše (F 3, 14): „... cieľ mám 

vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ Priority 

môžu byť, samozrejme, všelijaké: jeden chce dokončiť vysokú školu, iný chce robiť kariéru v 

zamestnaní, ďalší chce byť predákom, žena túži byť vedúcou predajne alebo chce od manžela 

nový dom, iná má zas prioritu porodiť ďalšie dieťa – škála je široká. Tieto priority nás ženú, aby 

sme niečo urobili buď pre seba, alebo niekedy aj pre spoločnosť. Avšak nikdy by nám takéto 

priority nemali stáť v ceste viery v Pána Ježiša Krista a v Jeho nasledovaní. V dnešnom 

podobenstve o kráľovstve nebeskom Ježiš hovorí o dvoch typoch ľudí, ktorí nachádzajú 

kráľovstvo Božie. Jeden k tomu príde ako slepé kura k zrnu – náhodou ho nájde, ale keďže zistí, 

že ide o poklad, vzdá sa všetkého a dá to za tento poklad viery. Iný človek ho hľadá dlhý čas na 

mnohých miestach, vie, čo chce a čo potrebuje, aby bol v živote šťastný. A keď ho nájde, aj on 

predá všetko, čo nahonobil, a dá to za konkrétny vysnívaný poklad. Jeho sen sa stal 

skutočnosťou, a tá sa nedá ničím zaplatiť, lebo je to zážitok a niečo, čo navždy zostane v jeho 

srdci. Výskumy o snoch hovoria, že ľudia, ktorí majú sny a v produktívnom živote si ich reálne 

plnia, sú oveľa šťastnejší. Aj my sa nechajme viesť týmto podobenstvom, vzdávajme sa toho 

materiálneho a konečne si plňme sny. Nech nám však sny nie sú prekážkou vo viere. Nech 

nemusíme v nedeľu hovoriť, že nemôžeme ísť do kostola, lebo máme deti a potrebujeme variť, 

alebo že sa teraz nemôžeme venovať ani deťom, ani chodeniu do kostola, lebo ašpirujeme na 

vedúceho predajne. Prvou a jedinou prioritou, naším žitím aj dýchaním, nech je viera a láska k 

Bohu. Ak máme to, všetko ostatné už berme ako bonus. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Bože, odpusť nám naše zmýšľanie, ktoré často býva zlé a ovplyvňuje aj naše konanie. 

Prosíme Ťa, veď nás svojím Svätým Duchom a dávaj nám rozpoznávať, čo je pre nás skutočne 

dôležité. Ty sám nám určuj priority. Nedovoľ, aby sme v honbe za napĺňaním svojho ega 

zabúdali na Teba a svojich rodinných príslušníkov. Amen. 
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