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Sobota 11. týždňa

Mt 6,24-34
Najprv Božie kráľovstvo
Dajme na prvé miesto vždy Božie záujmy

Všimli ste si, že keď človek je v pohode, nie je v žiadnom strese, oveľa
lepšie sa mu darilo pri práci. Sám mal dobrú náladu a aj okolo seba rozlieval
pokoj, ktorý mal vo svojom vnútri.
Pán Ježiš hovorí každému jednému z nás: „Hľadajte najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,33).
Pod Božím kráľovstvom väčšinou rozumieme nebo a večný život v ňom.
To znamená, dostaneme sa tam po svojej smrti a spolu s anjelmi a svätými sa
tam budeme klaňať Všemohúcemu, ako najväčšiemu Kráľovi. V jednej
mládežníckej piesni sa spieva, že Božie kráľovstvo je tu medzi nami a Sväté
písmo to potvrdzuje, keď hovorí, že „Božie kráľovstvo je láska, pokoj a radosť
v Duchu Svätom“ (porov. Rim 14,17). Takže to, že sa už tu na zemi usilujeme
o bratskú lásku, šírime pokoj okolo seba, či doma, alebo na pracovisku a všetko
toto robiť s čistým srdcom a s čistým úmyslom, to je už začiatok Božieho
kráľovstva tu na zemi, ktoré potom prejde aj do večnosti.
Takže najskôr sa máme usilovať o to, aby Božie kráľovstvo existovalo tu
medzi nami a potom všetko ostatné, to znamená pozemské veci nám Boh dá do
daru. Lebo len v láske, pokoji a radosti sa dajú konať ostatné veci oveľa ľahšie.
Lebo, čo mi osoží, že si postavím dom, keď sa celý život budem prieť s bratom
o majetok? Ale naša prvoradá úloha je budovať Božie kráľovstvo a o ostatné sa
postará Boh, lebo on vie veľmi dobre, čo potrebujeme.
Pozrime sa teraz na veľkú postavu kráľa Šalamúna. Keď začal vládnuť
nad celým Izraelom, bol ešte mladý a neskúsený. Preto si žiadal v modlitbe od
Boha, aby mu dal srdce pozorné, aby spravoval Izraelský ľud spravodlivo, a aby
dobre rozlišoval medzi dobrým a zlým. Jednoducho povedané, prosil múdrosť
pri svojom kraľovaní. A Boh mu povedal: „Pretože si nežiadal bohatstvo, dlhý
vek ani smrť svojich nepriateľov, dám ti, čo si žiadaš. Tvoje srdce bude
najmúdrejšie na celom svete. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal. Dám ti bohatstvo
a slávu, akú nemá žiadny kráľ a dám ti aj dlhý vek (porov. 1Kr 3,5-14). Na
tomto príklade veľmi dobre vidno to, čo aj sám Ježiš povedal, že sa máme
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usilovať najprv o Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa nám
pridá.
Modlime sa: Drahá naša nebeská Matka, Panna Mária. Ty si prvá z nás
našla Božie kráľovstvo, keď si prijala Ježiša do svojho života a pritom si
nevedela, čo všetko ťa ešte čaká. Prosíme ťa, nauč aj nás hľadať najprv Boha
a jeho kráľovstvo a všetko ostatné vložiť do jeho rúk, lebo je všemohúci a žije
a kraľuje na veky vekov.
Amen.

