
KÁZÁNÍ              3. neděle po sv. Trojici      3.7.2022 

Mt 13,44 

 „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.“  

Milí přátelé, bratři a sestry, 

proč ten šťastný nálezce ten poklad skryje? A proč pak jde a dá všechno co má za to, aby koupil 

celé to pole? 

No, zřejmě proto, že mu to pole nepatří. Komu to pole patří, Ježíš neříká. Ale nepřímo nám to 

má dojít, jestli se tomu pokladu podobá království nebeské. 

Proto ten poklad nelze prostě vzít a rychle se s ním někam vypařit. Vždyť je přirovnáním pro 

Boží království, pro nebeské občanství. Byla by ještě možnost, nechat ten objevený poklad 

ležet, jako by ho člověk nenašel. Ale to by byla hloupost největší. Tak tomu člověku došlo, že 

má zřejmě jedinou možnost, jestli chce ten objevený poklad získat. Dočasně ho ukrýt a jít a 

koupit to pole.  

Taky mu ale došlo, že za to musí dát všechno co měl. On to pochopil a udělal.  Ten poklad mu 

za to stál. To vnímal jasně. A není to pro něj nějaká oběť, dát za něj všechno. Je to z velké 

radosti nad tím nálezem. Nad tím, co tím získá, když ten poklad získá. 

Každopádně, ten příběh má dvě části. A to už se nás týká. Ta první je nečekaný nález pokladu. 

Tohle nebeské bohatství, pozvánka do nebeského občanství, je skryto někde tady. V poli 

tohoto světa a našeho života. Toho každodenního. V poli nesnadné práce a často lopotného 

živobytí. 

Člověk ho může najít. Tedy každý. Nemusí být nějaký, žádné podmínky mu Ježíš nedává. 

Dokonce lze předpokládat, že je to člověk docela chudý, obyčejný, který pracuje na poli, které 

mu nepatří. 

Ta první fáze setkání s královstvím nebeským je tedy nečekaný dar. Šťastný nález. A nečekaná, 

nová, mocná radost. Ale teď jde o to, co s tím nálezem. Co s tím Božím pokladem.  Co s ním 

udělat. 

A tady přichází ta druhá část příběhu. Protože jedna věc je poklad Božího království najít. A 

druhá ho získat. A to chce se rozhodnout a něco udělat. Co je celkem riskantní, předem 

nezajištěné. A navíc to v očích ostatních může vypadat bláhově a nepochopitelně. Ale Ježíš říká 

– a ten nálezce to ví a věří tomu – že to za to všechno stojí. 

Bratři a sestry, z předchozího se dovídáme, že Ježíš tohle podobenství mluví už doma, 

v soukromí, svým učedníkům. Už ne všelijakým lidem v zástupu. Ale svým žákům, kteří se 

rozhodli ze zástupu vystoupit a být mu nablízku, učí se od něj a následují ho. Tedy mluví k těm, 

kteří už ten poklad nalezli. U něj, skrze něj, s ním. Ale teď jde o to, aby ho získali. Co to pro ně 

znamená - získat ten poklad? S čím se musejí přitom potýkat? Zvenčí, ale i v sobě? 

Našli jsme, ale zatím ten poklad, čím skutečně je a co pro nás znamená, musíme vlastně nechat 

skryté. Nemůžeme si to Boží bohatství jen tak odnést a na ně druhým ukázat ani o něm 



kdekomu jen tak říct. To je napětí nálezců toho pokladu, Ježíšových následovníků, lidí jemu 

podobné víry. 

Ti od Ježíše slyší a poznávají, že získat ten zatím skrytý poklad něco stojí. Dost stojí. A možná 

že někdy i všechno stojí. Učedníci se učí věřit, že za všechno stojí. Ale nebývá to vůbec tak 

jednoduché a snadné, jít a dát za něj něco, natož pak všechno, co člověk má. Někdy se člověk 

setká s tím, že druhým připadá jako blázen – dát všechno za něco, co je tak skryté a čím 

nedisponuje. Jen o tom ví a věří, že to za to stojí, třeba i za to nepochopení. Ale někdy má 

člověk sám své pochybnosti. Jestli to za tolik stojí. A jestli jsem ochoten a schopen i já za ten 

poklad tolik vydat. 

Ale tady Ježíš jasně říká a zdůrazňuje, že ten šťastný nálezce jde a udělá to z radosti. Zřejmě 

Pán Ježíš dobře věděl, jak právě tohle potřebují jeho následovníci slyšet. Tenkrát i dnes. Když 

se nám  třeba zdá, že ten poklad za tolik nestojí. Anebo že já na tohle nemám. Anebo když se 

nám ztrácí ta radost z toho, co jsme s Ježíšem od Boha nalezli. Nejen pro tento život. 

Pán Ježíš říká každému svému následovníkovi – i tomu horlivému apoštolu Pavlovi i třeba Janu 

Husovi, Cyrilu a Metodějovi – všem, kteří byli ochotni za ten poklad evangelia tolit dát – stejně 

jako každému z nás říká: na začátku není vlastní odhodlání, sebezapření nebo oběť. Nýbrž 

nečekaný objev Boží milosti a pravdy, bohatství nesrovnatelné ceny. Radost nad tím je tím 

východiskem, motivací a srdcem těch dalších kroků. Radost, kterou nám Pán Ježíš dává spolu 

s tím pokladem znovu najít a získat.  

Co je tedy pro tebe a pro mě ten poklad, na který Ježíš ukazuje? Abychom znovu objevili, co 

obnáší. A z čeho je ta veliká radost, která dává takovou svobodu, ochotu a sílu tohle bohatství 

skutečně získat?  Zkusme si tohle v sobě a pro sebe odnést. A dát odpovědím na tyhle otázky 

prostor. Chtělo by se mi vám trochu napovídat. Ale místo toho vás v tom chci povzbudit, 

jednou čerstvou milou zkušeností. Byl teď se mnou na bohoslužbách v DS v Dřevčicích už 

dvakrát br. I. Helfert. A má z nich vždycky takovou radost. Že prý je to takové živé. A to je v tom 

kroužku kolem stolu po mně druhý nejmladší. Teď mi říkal. „Víte, já jsme se na to těšil jak malý 

kluk“. A radost vlastně může být životní náplň, že jo?“ Tak vám to předávám jako jedno malé 

osobní svědectví o tom, o čem tady mluví Ježíš. Váhu a cenu tohoto pokladu nám ukázal celým 

svým životem a ve finále svým křížem a vzkříšením.  

Teď nám ukazuje na ten poklad a na tu radost. Říká, že když se zaměříme na ten poklad a 

radost z něho, budeme svobodnější a odvážnější ke všemu. Dokážeme se vzdávat dočasných 

hodnot pro tu věčnou.  

Říká taky, že je s námi v tomto čase, kdy se snažíme dělat nezajištěné kroky víry, abychom ten 

poklad získali. A když míváme tu zvláštní radost, která mu dává za pravdu.  

A zdraví nás přitom z té Boží budoucnosti, kdy už nebude třeba nic skrývat. Kdy se tohle 

podivné počínání víry naplno ukáže jako jedině rozumná a nejlepší investice. Kdy radost z toho 

bohatství bude bez pochybností a život z něj naplno. 

Tichá chvíle 



Modleme se: Pane, děkujeme, že nám v tom, co prožíváme, ukazuješ na ten poklad nebeského 

království. Možná je právě čas k tomu, abychom se nechali oslovit tímto podobenstvím.  A ptali 

se, co pro mě znamená ten poklad, o kterém mluvíš?  A zač mi stojí skutečně ho získat? 

Pokorně přitom před Tebou i před bratry a sestrami vyznáváme, že jsme se Ti zase vzdalovali 
svými myšlenkami, slovy, činy i tím, že jsme nedělali, co jsme měli a mohli. A že nám naše 
vlastní bylo často milejší a přednější, než poklad Tvého království. A proto pak taky naše 
smutky, otrávenost, strachy kalily tu radost.  
 
Proto za sebe i spolu prosíme „Pane, smiluj se nad námi!“  
S: Pane, smiluj se nad námi! 
 
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin 
nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Amen.  
 
P: 560  Vítězi k poctě zpívejme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


