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Pondelok 17. týždňa

Mt 13,31-35
Rast Božieho kráľovstva

Poukázať na to, že Boh má záľubu v nepatrných začiatkoch1
Malé okrúhle horčičné semienko sa považovalo za najmenšie zo všetkých
semien. Môže jednoducho prekĺznuť pomedzi prsty a stratiť sa v zemi.
Predstavme si jednoduché malé semienko zahrabané v zemi ako pomaly rastie
v rastlinu dosť veľkú na to, aby poskytla úkryt veľkému kŕdľu vtákov. Skromný
začiatok, veľkolepý koniec.
Milovaní bratia a sestry! Nie je Božie kráľovstvo práve také? V dnešnom
evanjeliu sme počuli tieto nádherné slová: “Božie kráľovstvo sa podobá
horčičnému zrnku” (Mt 13, 31).
Toto podobenstvo ukazuje Ježišovu záľubu v skromných začiatkoch
s obrovskými výsledkami. Evanjelium zmenilo svet, ale aký bol pritom
nenápadný Ježišov vstup do sveta.2 Kde je Boh činný, tam sa prejaví taká
vnútorná sila rastu, že aj z najmenšieho začiatku vznikne obrovské dielo. Boh
nie je viazaný ľudskými meradlami, nepotrebuje veľkolepý začiatok, silnú
organizáciu. Božie diela vznikajú väčšinou v tichosti a v skrytosti.3
Ježiš používa tento všeobecný známy zázrak prírody, aby upozornil na
premenu, ktorá sa odohrá v našich srdciach, keď tam Božie slovo zapustí svoje
korene. V krste sme prijali najväčší dar, aký si len vieme predstaviť- Božie
kráľovstvo, ale iba v zárodku. Semienko Božieho kráľovstva s nami rastie každý
deň, keď ho polievame s vierou a poslušnosťou.
Božie kráľovstvo nemá okázalú podobu, naopak je už síce blízko, ale má
podobu bezvýznamného horčičného zrnka. A práve z tejto nepatrnosti vzíde čosi
veľké. Boh činí podivuhodné veci a používa najjednoduchšie nástroje
a materiály.
Sv. Peter Chryzológ hovorí, že Božie kráľovstvo je Kristus, ktorého Boh
zasial ako horčičné semienko do lona Panny Márie a nakoniec dozrie v strom
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života - kríž. Keď semienko jeho slova zasejeme do svojej duše, vyrastie
v mohutný strom poznania.4
Božie kráľovstvo bude rásť natoľko, nakoľko my dovolíme jeho slovu
zapúšťať v našich mysliach a srdciach jeho korene. Boh od nás očakáva, aby
sme vložili semienko jeho kráľovstva do pôdy činorodej viery, aby zapustilo
v našich srdciach pevné korene, aby vyrástlo v krásny strom a prinieslo veľa
ovocia.
Amen.
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