
Punkta Mt 13, 44-52 

 

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go 

pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, 

co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, 

poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i 

zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na 

brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy 

końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i 

wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: 

«Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa 

niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare». 

 

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje 

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały 

jego Boskiego Majestatu. 

Wprowadzenie I (Wyobrażenie miejsca): Ustalenie miejsca jakby się je 

widziało. Postarajmy się wyobrazić sobie całą tę scenę. Proszę zobaczmy 

oczyma wyobraźni jedną albo każdą z tych scen. Zobaczmy człowieka, który 

kupuje role albo kupca albo rybaka łowiącego sieć pełną ryb.  

Wprowadzenie II (Prośba): Prosić Boga Pana naszego o to, czego chcę i 

pragnę. Prośmy o pragnienie znalezienia się w Królestwie niebieskim, ale 

takie pragnienie, które sprawi, że będę dla tego Królestwa zmieniał swój 

świat.  

 

1. SKARB, PERŁA, PEŁNE SIECI. 

Zobaczmy, że w tych przypowieściach Królestwo niebieskie jest 

przyrównane do rzeczy bardzo wartościowych ale takich co do których nie 

ma wątpliwości, że są one wartościowe. Nikt tego nie zaneguje, że perła jest 

czymś wartościowym, cennym. Nikt nie zaneguje, że skarb (mimo iż dla 

każdego może to oznaczać zupełnie coś innego)  posiada dużą wartość. I 

podobnie jest z siecią pełnych ryb – ona również jest wymierna.  

I takie jest albo powinno być dla nas Królestwo niebieskie (KN). Jest ono 

czymś konkretnym, wymiernym ale przede wszystkim bardzo wartościowym. 

Tylko czy my to widzimy? Czy przypadkiem  KN nam się nie rozmywa, czy nie 

jest rzeczywistością mało konkretną, której nie czujemy i nie widzimy jego 

wartości. Żyjemy tak a nie inaczej bo KN jest gdzieś tam daleko w bliżej nie 

określonej rzeczywistości. A przecież może ono nadejść jeszcze dzisiaj, a 

najpóźniej jutro.  A szczerze mówić to my już jesteśmy obywatelami tego 



Królestwa, tylko czy żyjemy jak prawdziwi jego obywatele. Czy po moim 

życiu, jego jakości widać, że jestem obywatelem Królestwa, którego Królem 

jest sam Bóg. 

 

2. SPRZEDAŁ WSZYSTKO CO MIAŁ 

Zarówno pewien człowiek jak kupiec aby nabyć pole, aby nabyć perłę to 

każdy z nich sprzedaje wszystko co ma. Nie targuje się, nie handluje, nie 

zostawia coś na czarną godzinę. Po prostu każdy z nich sprzedaje wszystko 

co ma. Nie wiemy ile tego jest, czy dużo czy mało. Kluczem do całej sytuacji 

jest słowo „wszystko”. Nic dla siebie nie zostawili. Tylko każdy z nich 

sprzedał wszystko co miał aby nabyć tę cenną rzecz. 

A jak jest z moim nabywaniem skarbu, perły, Królestwa niebieskiego? Czy 

daję wszystko aby nabyć to królestwo? Czym jest to moje wszystko? Co ono 

obejmuje? I nie patrzmy tylko przez pryzmat materialny, posiadanych 

pieniędzy, dóbr materialnych.   Zobaczmy bardzo szeroko, np. przez pryzmat 

czasu jakim dysponuję albo przez pryzmat moich talentów jakie posiadam. 

Czy potrafię to wszystko oddać? Tylko po to aby nabyć cenną perłę albo 

skarb.  

Kolejna rzecz na jaką warto zwrócić uwagę to dyspozycyjność w 

sprzedawaniu wszystkiego co mają. Nie odkładają tego na później, na lepsze 

czasy, może cena będzie inna, albo jak pozałatwiają swoje sprawy. Jak tylko 

widzą cenną rzecz natychmiast sprzedają wszystko co mają. I ciekawe, że to 

wszystko co mają to wartość jaką każdy z nas posiada. Nie jest określona 

konkretna cena ale wszystko co mamy, a to posiada każdy z nas. Pytanie 

czy chcemy zaryzykować i oddać to wszystko.  

 

Rozmowa końcowa  

Ojcze nasz 


