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Štvrtok 22. septembra 2016 

205 rokov od narodenia Michala Miloslava Hodžu 

Text: Mt 13, 44 – 46 

44Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od 

radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. 45Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské 

kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; 46keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, 

a kúpil ju. 

Piesne: ES č. 453, 449 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Istý Žid počas druhej svetovej vojny, keď sa dopočul o deportáciách do pracovných táborov, sa 

rozhodol, že všetky šperky a drahocennosti zakope doma v záhrade, a keď sa vojna skončí, vráti 

sa po ne. Bohužiaľ, nevrátil sa ani on, ani nikto z jeho rodiny. V čase vojny sa ľudia snažia 

ochrániť svoj majetok – a toto je jeden zo spôsobov: zakopať do zeme to, čo je vzácne. No nie 

vždy sa majiteľ zakopaného pokladu či niekto z jeho príbuzných po poklad vráti. Tak môže byť 

poklad skrytý mnoho rokov, až kým ho náhodou niekto neobjaví. Čo sa však stane, ak on nie je 

vlastníkom toho poľa? Čo urobí? To, čo našiel na poli, podľa práva patrí majiteľovi poľa. Má 

teda len dve možnosti: buď vykope poklad potajme, aby o tom majiteľ nevedel; alebo majiteľovi 

neprezradí, čo na jeho pozemku našiel, a pokúsi sa ten pozemok od neho odkúpiť. Človek, ktorý 

našiel na poli poklad, aj človek, ktorý našiel drahocennú perlu, sa nechcú dostať k drahej veci 

krádežou. Obaja ich chcú získať čestne, a tak predajú, čo majú, aby si jeden kúpi pole a ten 

druhý vzácnu perlu. Nový majetok si však obidvaja môžu dovoliť kúpiť až vtedy, keď predajú 

všetko, čo majú. Taký vzácny je ten poklad! Taká vzácna je tá perla! 

A tu sa dostávame k jadru podobenstva, pretože také vzácne ako ten poklad či tá perla, ktoré sú 

hodné viac než celé imanie, než všetky životné úspory, je kráľovstvo nebeské. Také vzácne 

a drahé je kráľovstvo nebeské preto, lebo doň smieme vojsť iba vďaka obeti Pána Ježiša Krista, 

vďaka Jeho smrti na kríži; vďaka tomu, že zomrel za hriechy, ktoré sme spáchali my. On je naším 

Pokladom. Keď poznáme cenu, ktorú Pán Ježiš za nás zaplatil, nič na svete nám nebude 

drahocennejšie ako to. Vyznané slovami farára, spisovateľa, jazykovedca, organizátora 

slovenského národného života i pevca Michala Miloslava Hodžu: „Jeden poklad predsa znám 

v Bohu, Synu Jeho, a ten uložený mám v hĺbke srdca svojho; viera a v Kristu milosť, to je 

najvzácnejší poklad, v ňom večne mám dosť, je aj najistejší.“ Amen. 

Modlitba: 
Drahý Ježiši Kriste, Ty si náš najvzácnejší Poklad, pretože si zaplatil za naše hriechy a svoj život 

si položil za ten náš. Vykúpil si nás od moci hriechu, diabla a smrti a otvoril si nám bránu 

kráľovstva nebeského so zasľúbením, že nám tam pripravíš miesto. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku 

a milosť, ktorú si nám preukázal, hoci si ju nezaslúžime. Prosíme, buď naším drahým Pokladom, 

uloženým v hĺbke nášho srdca. Amen. 

Mgr. Andrea Cabadová, zborová farárka v CZ ECAV Mošovce (TUS) 

 


