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Biblické texty:  

1.Královská 3, 5-12: V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: 
„Žádej, co ti mám dát.“ Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému 
služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem 
upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na 
jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil 
za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj 
služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro 
množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl 
soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj 
lid, jemuž je tak těžko vládnout ?“ Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tu to věc. Bůh mu 
řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba 
ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, 
hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré  a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný 
nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný.  

Římanům 8, 26-30: Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se 
modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je 
úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k 
dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také 
předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které 
předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do 
své slávy. 

Matouš 13, 31-33.44-52: Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné 
zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než 
ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim i toto 
podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko 
prokvasí.“ 
„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, 
prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje 
krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.  
Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, 
vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při 
skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a 
skřípění zubů.“ „Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý zákoník, 
který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i 
staré.“ 

Jak se dá naložit s pokladem? 
 
Poklad – tedy život v Království nebeském se nabízí každému člověku.  Jak s ním naložil 
Šalamoun je smutné. Započal nadmíru dobře, ale svůj poklad promrhal. V moudrosti 
vynikal, postavil jeruzalémský chrám Hospodinu, ale sám skončil chozením za jinými 
bohy.  
Boží království se rozvíjí a buduje na našem vztahu k Pánu Bohu. Ten vztah pak určuje, 
jaké jsou naše vztahy k lidem, jak se k lidem chováme. A zdá se, že nejvíc jde o vztahy a 
chování k lidem nuzným: Co dobrého jste udělali pro jednoho z nepatrných lidí, to jste 
udělali pro mě, říká Pán Ježíš.   



Poslední věta evangelia zaznamenává výrok Ježíše o zákoníkovi (znalci Starého 
Zákona), který ho začal následovat. Stal se jeho učedníkem. Věřil, že Ježíš je Boží Syn, 
který přišel na zem, aby lidem ukázal, jak se Boží království mezi námi má projevovat. 
Nejen ukazoval a mluvil, ale žil to na 100%.  
Připomeňme si známou větu Ježíšovu: Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit. Nové 
nenahrazuje staré. To je něco, co běžně v naší lidské zkušenosti neplatí.    
Zákon, proroci a další knihy Starého Zákona a stejně tak i učení Ježíše a pro nás již také 
znění celého Nového Zákona rovnocenně ukazují a učí, co je Boží Království a jak ho 
máme budovat.   
 

1. Příměr k hořčičnému zrnu vede k posile, abychom začali v malých krůčcích 
vylepšovat vztahy k Pánu Bohu a k lidem. Pracovat na sobě, jak se dnes říká. 
Máme štěstí, že tady v Michli můžeme vidět hořčičné semínko vzrůstající. 

2. To však neznamená, že pořád nemáme hledat možnosti, jak svou pomoc druhým 
nerozšiřovat a svou víru v Pána Boha neprohlubovat. Může se nám poštěstit, že 
z těch zarostlých pozemků a padající zdi se náhle vyloupne drahocenná perla. 

3. Nevybírejme si jen ty nejlepší spolupracovníky, zahrňme každého, kdo jen trochu 
projevuje zájem, lákejme lidi ke spolupráci příkladem a ne členstvím ve 
výjimečném klubu. Křesťané nejsou exkluzivní skupinou, tu bude vybírat až Bůh 
při svém konečném soudu. 

 
Zcela nečekaně se objevuje tolik nových myšlenek k proměně chování, že se z toho 
hlava točí. Druhé čtení přináší úlevu: Duch Boží přináší pomoc naší lidské slabosti. 
Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale Duch Kristův se za nás přimlouvá ustavičně. 
Bůh, který zkoumá naše srdce, ví, zda jsme upřímní, ví, zda naše usilování se  snaží 
shodovat s Boží vůlí. Kéž patříme k těm, kterým všechno (úspěchy i selhání, radosti i 
smutky, práce i odpočinek, zdraví i nemoc) napomáhají k dobrému a budeme jednou 
snad vytaženi ze sítě jako ti dobří a spravedliví. K tomu nám dopomáhej všemohoucí 
Bůh a náš Otec.  
 

 
  

 
 

 


