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Mt 13,44-46:  Ježíš jako poklad a perla  

Poklady a perly známe většinou z pohádek. Běžně se s nimi v životě nesetkáváme. Na ulici je 
nenajdeme, na smetišti neleží. Sice se už stalo, že vzácné věci skončily na skládce, ale to bylo 
vždy nedopatřením. Ovšem to, co vyprávěl kdysi Ježíš svým posluchačům, to nejsou 
pohádky, ale obrázky ze života, které se mohly docela dobře přihodit. 

Ten první obrázek to je příběh prostého člověka, který jako nádeník obdělával cizí pole a při 
práci narazil na zakopanou truhlu plnou zlatých mincí. Aby si vzácný poklad mohl nechat, 
musel nejdříve získat pozemek, na kterém poklad našel. Proto prodává všechno, co má, aby 
mohl koupit pole a s ním získat poklad obrovské ceny. V tom druhém podobenství vypráví 
Ježíš o obchodníkovi s perlami, který na svých cestách za vzácnými drahokamy objeví  
nádhernou, drahocennou perlu. Také on prodá všechno, co má, protože chce vzácnou perlu 
pro sebe. O co zde vlastně jde?  

Oba příběhy s podobnou zápletkou nám připomínají, že my lidé jsme takovými věčnými 
hledači. Jsme stvořeni s touhou po štěstí a po naplnění života, nestačí nám ledajaký život.  A 
to druhé: obrazem vzácného pokladu a drahocenné perly nám Ježíšovy příběhy dávají 
„nápovědu“. Říkají nám, že takovým pokladem a nejvzácnější hodnotou, pro kterou stojí za 
to všechno ostatní opustit, je Boží království. A co je to Boží království? To je každé místo a 
prostor, kde Bůh v Ježíši Kristu může jednat jako Pán a Král. 

1.  Boží království – poklad nesmírné ceny 

Co je na tom Božím království tak vzácného?  To, že přináší jedinečné dary, které nenajdeme 
nikde jinde: dar věčného života, dar lásky, odpuštění, radosti, pokoje a naděje. Problém je 
ovšem v tom, že nám to nepřipadá hned tak zajímavé a vzácné. Když slyšíme o Boží lásce a 
pomoci v Ježíši Kristu, nenapadne nás hned, že se jedná o něco tak vzácného. Tu potřebu 
Božích darů necítíme vždy všichni a hned. Také ne vždycky víme, odkud je ta vnitřní 
nespokojenost, co znamená ten neklid, který nás nutí hledat… Může nám to dojít časem. 
Když hledáme naplnění svých nejhlubších potřeb a zjistíme, že je nemůžeme uspokojit 
obvyklým způsobem (blahobyt, úspěch, bohatství nebo zážitky nejrůznějšího druhu), pak 
bychom měli vědět, že musíme hledat jinde. A neměli bychom v životě přestat hledat tak 
dlouho, dokud nenajdeme opravdový smysl života a plnost, která jen tak nevyprchá. Pán 
Ježíš mluví s námi o tom, že ten pravý smysl života člověk nachází ve smíření s Bohem a víře 
v Něho. V tom Ježíšově vyprávění je velký důraz na tom hledání.  

2.  Jak máme hledat Boží království? 

Jak máme ovšem hledat Pána Boha, když Ho nikdo nikdy neviděl? Kde Ho můžeme najít, když 
není vidět? Je pravda, že Pána Boha nenajdeme jen tak….. Nikdo Ho nikdy neviděl, ale On 
přesto existuje, On je živý, On je skutečný! Stopy Jeho moudrosti, moci a velikosti můžeme 
vidět všude kolem sebe. Jsou vidět v přírodě, ve vesmíru, v každé květině či v živém tvoru. 
Ale Pán Bůh nám neříká, ať Ho jdeme hledat do Alp nebo objevujeme v salátu nebo růžích. 
On nám ukazuje na svého Syna Ježíše Krista, protože v Něm Ho můžeme najít naprosto 
spolehlivě! V Ježíši Kristu se Bůh přiblížil k nám lidem, v Něm přišlo do našeho světa Boží 
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království, v Něm přišla k nám Boží láska. Ježíš je králem Božího království, On je Ten, který 
svým životem, svou smrtí a vzkříšením otevřel lidem přístup k Bohu a ukázal cestu do NEBE. 
Proto když se ptáme na Ježíše Krista, ptáme se vlastně na cestu k Bohu…  Je pravda, že všude 
tam, kde toužíme po pravdě, lásce a  spravedlnosti, kde hledáme smysl a hloubku života, 
jsme velmi blízko Pánu Bohu. Ovšem pokud chceme najít ten vzácný poklad Boží lásky a 
nového života, pak je třeba, abychom ho hledali také s Biblí v ruce. To je ten nejlepší a 
nejspolehlivější průvodce, to je obrazně taková „mapa“ nebo „kompas“, který nám ukazuje 
tím správným směrem…  To, co je moc zajímavé, je skoro neuvěřitelné: takovými šťastnými 
nálezci mohou být v podstatě všichni lidé! Pán Ježíš vypráví své příběhy proto, že chce 
k takovému poctivému, pilnému hledání smyslu a plnosti života pozvat všechny! To je moc 
dobrá a důležitá zpráva! 

K tomu nalezení a objevu Božího království patří ještě jedno důležité rozhodnutí: „z radosti 
nad tím jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole“. Umíte si to představit? Ten člověk 
spočítá všechno, co má, prodá to a jde si koupit pole s pokladem. Nebo podobně s tou 
perlou:  všechno, co má, prodá, aby mohl mít to jediné: poklad Božího království, Ježíše, nový 
život. To je cena Božího království: musíš být ochoten dát všechno, co máš, vzdát se pro 
Ježíše všeho… To je paradox evangelia: všechny Boží dary můžeme dostat zdarma. 
Nemusíme nic platit, protože se to zaplatit ani nedá. Ovšem můžeme je dostat a mít z nich 
radost jen tehdy, když pro ně otevřeme své srdce, když se darem Boží lásky necháme 
proměnit…. Můžeme je získat tak, že dáme Pánu Ježíši svůj život! A to není legrace. Dokud 
my lidé slyšíme o Boží lásce a Boží pomoci, tak se nám to celkem líbí. Ovšem když dojde na 
placení, tak rozčilujeme!  

3.  Co se stane, když člověk najde Boží poklad? 

Už ve Staré smlouvě slyší Izrael od Hospodina, že pravá víra znamená milovat Boha z celého 
srdce, z celé duše a ze vší síly… My chceme mít Boha na své straně, ale nechceme se vzdát 
sami sebe! Chceme zůstat svými pány! Také Pán Ježíš jmenuje jako největší přikázání, 
nejvyšší princip křesťanského života dvojpřikázání lásky. Říká svým posluchačům „Miluj Boha 
z celého srdce, z celé duše, ze vší síly a bližního svého jako sebe samého“! Co to prakticky 
znamená? To neznamená, že se musíme do Krista nějak zamilovat. To znamená, že se 
budeme k Němu chovat tak, jak se chováme k člověku, kterého milujeme. Bude nám na Něm 
záležet, budeme si Ho vážit, budeme stát o Jeho radu, budeme se snažit jednat podle Jeho 
příkladu… Pán Ježíš sám říká, že vztah úcty a lásky k Němu se pozná také podle toho, jak se 
chováme k lidem, k bližním, k potřebným… Poklady a perly patří spíše do pohádek. V dnešní 
době se s nimi setkáváme ještě jako s investičními komoditami (zlato, stříbro, perly). Jinak se 
v každodenním životě nedají použít. Ovšem to Boží království, které poklad a perla 
z podobenství znázorňují, to je dar a pomoc pro každodenní život. Když je najdeme, když se 
setkáme s Ježíšem a pochopíme, kdo On je, že On je ten poklad, On je ta perla, náš život se 
změní. Když se rozhodneme pro Něho tak, jak o tom mluví evangelium, najdeme v Ježíši 
Kristu vzácné Boží dary: dar Božího odpuštění, Božího pokoje, lásky a naděje… Hledat Boží 
království znamená dovolit Ježíši Kristu, aby jednal v našem životě jako Pán a Král. Proto 
hledejme také v novém školním roce Boží cestu a vložme do toho celé své srdce.                 
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