
POKLAD, PERLA A SÍŤ
Kázání ze dne 18.7.2021 – Kamil Vystavěl

Matouš 13,44-50: 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.
Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou 
perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.
Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, 
vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při 
skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a 
skřípění zubů.

Co Ježíš vlastně přinesl lidem a světu? Co zajímavého on může nabídnout? Tradiční křesťanská 
odpověď zní: Ježíš přinesl království nebeské. No to je tedy pěkné! Ale co to je to království 
nebeské? Je to šifra, které dost dobře nerozuměli už na začátku letopočtu. Každý si pod tím 
představil něco jiného. Ježíš tedy lidem tuto šifru vysvětloval a vyjasňoval za pomoci rozličných 
metafor. Dnes zazněly tři z nich, tři obrazy, tři stručná podobenství. První praví toto:

1. Království nebeské je poklad

Je to věc, kterou chceš mít. Je to něco, co zdaleka nemá každý. Je to něco, co tě udělá šťastným a
spokojeným – prostě poklad. Kolik jen je pohádek, ve kterých hraje zásadní roli poklad? Také před
dvěma tisíci let se takové pohádky vyprávěly a vyprávěly se patrně i v rodině Ježíšově. Poněvadž 
Ježíš na pohádkový motiv utajené truhličky plné hodnotných věciček navazuje. 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.

Nedávno jsem si od švagra vypůjčil přístroj na hledání kovů v půdě a zkoušel jsem na farní 
zahradě hledat. A mohu Vám říct: Našel jsem různé věci a truhlička se zlaťáky na farní zahradě 
skoro určitě zakopaná není. Nicméně ztracený snubní prstýnek jsem po mnoha hodinách hledání 
opět objevil a měl jsem z toho náramnou radost.

Nalezený poklad má obrovskou sílu. Ježíš tvrdí, že ten šťastlivec, co ho našel, byl tak nadšený, 
že si to pole s tajným obsahem zakoupil, přestože se jednalo o hodně drahý pozemek. Poklad mu 
stál za všechny úspory, za všechno vybavení doma i za střechu nad hlavou. Můžeme se dohadovat,
že ten člověk byl asi docela chudý. Bohatí lidé se přece obvykle nerýpou v hlíně na poli. A jestliže 
byl chudý, tak prodejem svého majetku o příliš mnoho nepřišel. Ale kdo ví? Po světě chodí spousta
bohatých lidí, kteří pořád nemají dost, hledají, kde se dá a utrácejí pořádné sumy ze svého, jen aby 
získali to, po čem prahnou. Jenže to je právě problém mnohých, že pořád nemají dost. 
Pravděpodobně ještě nenašli ten pravý poklad, pořád ještě nenašli to, co dává hlubokou radost a 
spokojenost, a tak jim nezbývá než do nekonečna hledat a hledat.

Království nebeské je poklad, se kterým už nic dalšího člověk nepotřebuje. A v tom je jeho 
úžasná síla.

2. Království nebeské je obchodník s perlami

Další podobenství je skoro jako to předešlé, ale jenom skoro. Zatímco v předešlém případě byl 
poklad nalezen snad jen čirou náhodou a z ničeho nic spadl nálezci do klína, v druhém obraze je 
řeč o člověku, který se vyzná a který se dlouhodobě specializuje na shánění vzácných, krásných 
předmětů: Království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu 
drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

Před námi stojí člověk, který je zaujatý a zapálený pro svou věc. Podniká obchodní cesty na 
správná místa, pečlivě prohlíží a rozlišuje všechny své úlovky, perly získává, některé opět prodává 
a tím vším jde naproti svému životnímu úlovku. A jednoho dne se dočká. Jinak řečeno, na nebeské 
království nemusíme čekat, až náhodou někdy půjde kolem a zabuší na vrata našeho obydlí. Tomu 
pokladu se dá jít naproti. Obchodník s perlami už leccos viděl, ledacos vyzkoušel a vyznal se. Jeho 



oči rychle rozeznaly ten unikátní kus. Díky tomu mu jedinečná nabídka neunikla.

Dovolte mi malou odbočku: Když psychologové zkoumali, co dělá lidi šťastnými, přišli na to, že 
člověk potřebuje nejlépe každý den dělat aspoň hodinu nějakou činnost s plným nasazením, se 
zápalem – prostě něco, co Vás fakt baví, něco, do čeho se můžete ponořit a vložit své srdce. Taková
činnost přináší hned několik pozitivních účinků. Např. to, že takto prováděná práce bývá udělána 
dobře a poctivě. Ale především člověk spokojený s tím, co dělá, má sám od sebe tendenci chovat se
vůči jiným pěkně, ohleduplně a laskavě.

Podobenství o vzácné perle mi tak nějak ladí s těmito zajímavými soudobými poznatky. 
Království Boží se podobá člověku, který s nadšením dělá svoje dílo a výsledkem jeho práce je 
drahocenná perla. V životě nejde o to získat a položit si na poličku / do trezoru nějakou věc. Boží 
království je daleko spíše činnost: činnost, která každodenně sytí hladovou duši a upokojuje 
neklidné srdce. Mít takový poklad je nade všechno. Stojí za to všecko ostatní dát stranou, prodat, 
zbavit se všech jiných možných činností a věcí a místo nich mít a žít tu jednu nebeskou.

3. Království nebeské je síť v moři

Do třetice ještě další pohled a jiný obraz. Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a 
zahrne všecko možné...

V tomto obraze je Boží království něčím velikým, něčím, co mne přesahuje a obklopuje. A je to 
trochu znepokojivý obraz. Když si představím, že mne někdo loví a chytá do sítě, je to docela 
nepříjemné. Ale poctivě je potřeba říci, že takové lovení se mezi lidmi děje poměrně často. Takřka 
neustále potkáváme nějaké reklamy, slevy, upoutávky, slogany. Skoro všude, kam vkročíme, nás 
někdo má na mušce a zkouší nás získat pro sebe, aspoň na krátkou chvilku. A zatímco obrovské 
sítě rybářů ohrožují život v mořích, stali jsme se i my rybami a ohrožují nás mocné sítě, návnady a
pasti.

Naštěstí vedle proradných sítí a krutých lovců existuje také síť nebeská. Jakožto ryby nejspíš 
v nějaké sítí tak jako tak skončíme. Nedat se chytit vůbec, nenechat se nikdy, nikde a nikým 
ovlivnit, to podle mého soudu prostě není možné. Ale domnívám se, že mnohem lepší je dát se 
chytnout do sítě boží, dobré, než do sítě ďábelské, zlé. Podobně uvažuje apoštol Pavel v jednom ze 
svých dopisů, jen místo sítí a ryb píše o poslušnosti služebníků - cituji: buď otročíte hříchu, a to 
vede ke smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti (Římanům 6,16).

A ještě jedno znepokojivé slovo: … když je [síť] plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, 
vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé 
od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

Proces třídění a tříbení. O tom Ježíš mluvil vícekrát. A popravdě řečeno, je co třídit. Stačí jen, 
když se podíváme právě do řek a moří. Plave v nich tak strašné množství bince a nepořádku, že ani
všecka ta slavná lidská technika si s tím dost dobře neumí poradit. Jak by bylo dobré, kdyby byla 
spuštěna veliká síť, která by dokázala pročistit vodu na planetě Zemi!

Království nebeské je proces třídění a čištění. Ten proces dozajista nastane na konci našeho 
věku. A já se přimlouvám za to, abychom do třídícího procesu vstoupili už mnohem dříve. 
Přimlouvám se, abychom ze svého života vyhazovali pryč všechny zbytečnosti, věci a činnosti 
škodlivé, zlo. Třiďme si myšlenky, važme slova. Kdo už má čisto a vytříbeno u sebe, může se 
porozhlídnout ve svém okolí, jestli by mohl nějak být nápomocen při třídění jinde. Kéž by se co 
nejvíce lidí ocitlo právě v takové síti, ve které se třídí, zušlechťuje, pročišťuje lidský charakter a 
spolu s ním skříně, ulice, lesy a potoky.

Závěr

Království nebeské je poklad. Je to činnost, která baví a naplňuje. Je to proces třídění, který 
pomáhá lidem a celému tvorstvu. A tento poklad Ježíš přinesl. Přeji ze srdce každému z nás, ať ho 
najdeme, ať ho neztratíme a ať nám přináší vše prostupující radost a pokoj.


