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Pondelok 25. júla 2015 

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. 448, 449 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Tieto dve kratučké podobenstvá nás učia, že nebeské kráľovstvo má neoceniteľnú hodnotu. Obe 

podobenstvá hovoria o ľuďoch, ktorí predali všetko, čo mali, lebo našli to najcennejšie, čo mohli 

nájsť. Poklad skrytý na poli a drahocenná perla predstavujú Ježiša Krista a spasenie, ktoré On 

ponúka. Nemôžeme si dovoliť zaplatiť za spasenie tým, že predáme všetky svoje pozemské 

statky, no raz, keď zistíme hodnotu spasenia, sme ochotní vzdať sa všetkého, len aby sme ho 

dosiahli. Lebo to, čo dostaneme takou výmenou, je oveľa cennejšie; je to akoby sme za štipku 

smetí dostali tonu diamantov. V oboch podobenstvách sa hovorí o skrytých pokladoch. To 

naznačuje, že duchovné pravdy sú pred mnohými akoby utajené a nie je možné nájsť ich 

intelektom, silou či svetskou múdrosťou. Apoštol Pavel o hlásaní evanjelia napísal: „… hovoríme 

múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto ju nepoznal 

z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali.“ (1K 2, 7n) Je 

teda jasné, že tajomstvá Božieho kráľovstva sú skryté pred tými, ktorí nie sú schopní počuť, 

vidieť a pochopiť tieto pravdy. Tí, ktorí si zatvrdili srdcia voči Bohu, žnú dôsledky svojej nevery 

– duchovnú slepotu. No tí, ktorým Duch Svätý otvoril oči aj uši pre Božie slovo, chápu (rovnako 

ako tí ľudia v podobenstve), akú neoceniteľnú hodnotu má Božie kráľovstvo, pre ktoré nás Ježiš 

Kristus vykúpil. Všimnime si, že kupec prestal hľadať ďalšie perly, keď našiel tú jednu, 

drahocennú. Večný život, to nepodplatiteľné dedičstvo, a Božia láska skrze Ježiša Krista sú tou 

perlou, ktorú keď človek raz nájde, ďalšie hľadania sú už zbytočné. Kristus napĺňa naše najväčšie 

potreby, uspokojuje naše túžby, robí nás celistvými a čistými pred Bohom, utišuje naše 

nepokojné srdce a dáva nám nádej pre budúcnosť. Je to „skvelá cena“, ale nebola zadarmo. Ježiš 

sa vzdal nebeskej slávy, prišiel dolu, zem ako pokorný služobník a prelial svoju drahocennú krv 

na kríži. Tak zaplatil pokutu za naše hriechy a umožnil nám žiť s Ním večný život v Božom krá-

ľovstve. Každý, kto našiel Ježiša, našiel hodnotu nevyčísliteľnej ceny. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši, Tvoje spasenie je to najcennejšie, čo môžeme dostať. Ďakujem, že si mi to zjavil 

a dávaš mi preniknúť do tajomstiev Božieho kráľovstva. Prosím Ťa, aby si Duchom Svätým 

otváral zrak a sluch aj tým, ktorí sú zatiaľ nepoddajní Tvojim pravdám. Veď nás spoločne 

k tomu, aby sme si privlastnili dar večného života ako poklad či perlu, ktorú keď človek raz 

nájde, už ďalej nehľadá. Lebo v Tebe je naplnenie našich potrieb, uspokojenie našich túžob, 

utíšenie nepokojných sŕdc a nádej pre budúcnosť. Amen. 
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