Ahoj děti,
kdo z vás už někdy hledal poklad? --- Všichni? --- A hledáte poklady rádi? --- Co musíte mít, aby
jste poklad našli? --- Hm, mapu. Ano, to taky. Prostě nějaký návod, nápovědu nebo třeba mapu, že
ano.
Když jsem byl asi tak starý jako vy, byl jsem jednou na táboře na Jívové. Se strýčkem Szkutou jsme
chtěli jít hledat poklad indiánů, který byl schovaný někde v lese. Ony už samotné strýčkovy
poklady byly vypečené. Tuhle například dopis schovaný v vosím hnízdě. Zajímalo by mě, jestli
strýček tehdy také dostal pár žihadel, když dopis dovnitř schovával. Nebo dopis, který byl schovaný
pod kamenem v potoce. Trvalo nám ho najít skoro půl hodiny, pač nikoho z nás nenapadlo, že
indiánský náčelník Bílý Orel by mohl mít propisku, která vydrží i ve vodě. Dopisy nás vedly lesem,
cestou necestou, až jsme pak po čtyřech hodinách skončili na jakési lesní křižovatce, kde měla být
schovaná poslední mapa, která nám měla říct, kde je poklad ukrytý. Hledali jsme, hledali, i sám
strýček Szkuta hledal a bručel, že tu ta mapka někde musí být, vždyť ji sem dával. No, nebyla. Asi ji
našel nějaký škodolibý raubíř, který po cestě také šel, a poklad nám sebral. To bylo zklamání! Už se
vám někdy stalo, že jste hledali, hledali, snažili se a nic jste nenašli? --- Tak komu se to stalo,
dokáže si představit, jak jsme se cítili.
Bible říká, že Boží království je jako poklad. Taky ho musíme hledat a stojí nás to nějakou námahu
ho najít. Přesněji, Bible říká, že Boží království je jako poklad zakopaný na poli. Zrovna na tenhle
verš jsem si vzpomněl v pondělí, když jsem jel na výlet do jedné nejmenované vesničky za Brnem.
Kdo uhádne, co jsem tam jel dělat? No přece hledat poklad! Dočetl jsem se, že se tam dají najít
drahokamy, a tak jsem taky nějaký chtěl. I když jsem byl dobře připravený a měl jsem dobrou
mapu, chodil jsem několik hodin po polích a nic. A pak jsem ho najednou našel. Takovýhle
drahokam. A ležel jen tak v blátě na poli. Ten člověk v biblickém podobenství chtěl hned to pole, na
kterém poklad našel, koupit pro sebe. Taky mě ta myšlenka napadla! Jenže na něj neměl dost peněz,
a tak musel prodat všechno ostatní, co měl. Přesto mu to za to stálo, stejně jako mě stálo za to se pro
jeden kamínek několik hodin trmácet po poli. A Boží království je určitě mnohem lepší a cennější
než nějaký drahokam. Tam vám přeji hodně moudrosti a síly, když ho budete s Biblí v ruce hledat.
Na rozdíl od drahokamů na poli jej Bůh slíbil dát nalézt každému, kdo se o to bude upřímně snažit,
a zloděj vám ho nemůže ukrást před nosem jako nám poklad na táboře. A kdo chce, může mi nějaký
poklad nebo drahokam nakreslit.

