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Štvrtok 16. týždňa                                                               Mt 13,10-17 
 

Tajomstvo Nebeského kráľovstva 

Súhlas kresťana s Ježišovou vôľou 

 

Radi počúvate rozprávky? Všetci sme na nich vyrastali, a tak verím, že 

naša odpoveď by znela: Áno. Ak nie tie, určite mnohí z nás si radi pozrú dobrý 

film. Často filmári v nich využívajú napätie, ktoré podobne, ako v rozprávke, 

dosiahnu skrze niečo tajomné. 

 

Aj Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o tajomstve. O tajomstve 

Božieho kráľovstva. A toto tajomstvo pre nás rozvíja, keď pokračuje zvláštnym 

úryvkom z proroka Izaiáša. „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; 

a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu:  ušami ťažko počujú a oči si 

zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali 

a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť“ (Mt 13,14-15). 

 

Tajomstvo tkvie v tom, že záhadné slová Ježišovho zvestovania, majú 

vyvolať triedenie a rozdelenie na tých, ktorí sa vážne rozhodli súhlasiť 

s Ježišovou vôľou a na tých, ktorí s ňou nesúhlasia. Blíži sa koniec Ježišovej 

práce a ľudia v jeho blízkosti sa začínajú deliť na vnímavé duše, ktoré majú 

vstúpiť do poriadku Božieho kráľovstva a doposiaľ nevnímavou masou, idúcou 

v ústrety súdu a nie spáse. Jedni prichádzali k Ježišovi, aby dostali vysvetlenie 

jeho podobenstiev a stávali sa tak jeho učeníkmi. Iným chýbal vážny záujem 

o začínajúce Božie dielo a po vypočutí podobenstiev odišli. Podobenstvá nám 

odhaľujú a zahaľujú pravdy podľa vnútorného stavu v akom ich počúvame. 

Podobne ako oblačný stĺp, ktorý bol pre Egypťanov tmavý, Izraelu však dával 

svetlo. Ježiš nám akoby osvetľoval túto pravdu duchovného života. Kto má uši 

na počúvanie (teda spolupracuje s milosťou Ducha Svätého), pre toho môže byť 

nejasnosť podobenstva podnetom zbystriť pozornosť. Hľadať vysvetlenie. V  

prípade tohto úryvku Boh určite nechce, aby sa ľudia neobrátili. Naopak, jeho 

vôľou je, aby sa všetkým pomohlo, a aby všetci nakoniec spoznali pravdu – 

pravdu večného života. My tento večný život môžeme začať žiť už tu na zemi, 

keď žijeme podľa toho, ako chce Ježiš a spolupracujeme s Božou milosťou. 

Práve v tom je Božie kráľovstvo.  

Nestáva sa aj vám, že sa prichytíte pri predstavách o Božom kráľovstve, 

ktoré sú až príliš rozprávkové? Anjeličkovia šantia, Pán Boh sa prechádza okolo 

ako usmievavý starší pán s bielou bradou a my máme pred sebou večnosť plnú 

oddychu, ktorý sme si zaslúžili po tom, čo sme v strese a boji o každodenný 

chlieb prešli týmto slzavým údolím. Ja sa vždy potom zháčim, lebo zisťujem, že 
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Božie kráľovstvo je v niečom inom, niekde hlbšie. V úplnom naplnení túžob 

nášho srdca. Boh ich najlepšie pozná a túži ukázať nám, ako na to. Zjavuje nám 

to vo svojej vôli. Je len na nás či túto pravdu o nás prijmeme a vstúpime už dnes 

do večného života.  

 

Ale ako spoznáme Božiu vôľu? Najjednoduchšia odpoveď je tak, že sa 

začneme na ňu Ježiša pýtať v modlitbe. Pane, čo mám robiť v tejto situácii? 

Spomeňme  si počas dňa na to. A potom, začnime ju konať už dnes. Na začiatok 

nám určite bude stačiť, ak zachováme prikázania. Potom postupne začneme viac 

rozumieť Písmu a budeme schopní vytušiť v bežnom živote vôľu Pána.  

A nakoniec i situácie z bežného života nám začnú dávať hlbší zmysel, čo nám 

skrze ne Boh hovorí.   

 

Zahĺbme sa dnes do tajomstva Božieho kráľovstva a plňme jeho vôľu. 

Aby sme očami videli a ušami počuli, aby sme srdcom pochopili a obrátili sa - 

aby nás Pán dnes mohol uzdraviť. 

Amen. 

 

 


