
Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 5. augusta 2018 – 10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 

Piesne: ES č. 332, 330 

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.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Zničenie mesta Jeruzalema, ktoré si pripomíname v Nedeľu pokánia, je mimoriadne vážnym 

napomenutím. Jeruzalem a židovský chrám padli nie kvôli vojenskej sile Ríma, ale kvôli 

bezbožnosti národa izraelského a jeho kňazov. Proroci varovali a napomínali Boží ľud: 

Neslúžte pohanským modlám, nespoliehajte sa na svoju silu, obráťte sa k Hospodinovi, 

dôverujte Jeho moci. Kňazi však radšej chodili hádzať diskom alebo oštepom na blízky 

štadión, ako slúžiť v chráme. Rodičia bežne dávali svojim deťom rímske a grécke mená, než 

tie, ktoré vyjadrovali vernosť jedinému Bohu. Mesto Jeruzalem, jeho múry a chrám ešte stáli 

v plnej nádhere, ale zvnútra už boli prehnité. Pán Ježiš plače nad Jeruzalemom: „Ó keby si 

v takýto deň poznalo, čo ti je ku pokoju, keby si poznalo čas svojho navštívenia. Nezostane 

z teba kameň na kameni.“ (L 19, 42 – 44) Tak sa aj stalo v r. 70 po Kristovi, keď Títus dobyl 

mesto a zničil chrám. Bola to obrovská tragédia, z ktorej sa národ izraelský dodnes 

nespamätal. Podobenstvá a poklade a o perle hovoria o tom, čo je najvzácnejšie. Kvôli čomu 

sa oplatí obetovať všetko ostatné. Hovoria o správnom rozhodnutí človeka, ktorý kúpil pole, 

aby sa stal majiteľom pokladu, a kupca, ktorý predal všetko, čo mal, aby mohol kúpiť 

drahocennú perlu. Národ izraelský zabudol na to najcennejšie – na jediného Boha. Obrátil sa 

k tomu, čo síce vyzeralo lákavo, ale bolo druhoradé, zbytočné alebo dokonca nebezpečné. 

Prišiel ťažký trest. Zničenie mesta Jeruzalema je mimoriadne vážnym napomenutím. 

Napomenutím k pokániu. Nechať to, čo je druhoradé, zbaviť sa balastu, ktorému venujeme 

toľko času a úsilia. A zamerať sa na to najvzácnejšie, Pána Ježiša Krista a Jeho kráľovstvo. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste. Ďakujeme Ti, že v Tebe a Tvojom kráľovstve máme poklad tej najvyššej 

ceny. Preto, aby sme ho mohli získať, si dal to najvzácnejšie – svoj vlastný život. Vyznávame 



Ti, že dávame prednosť tomu, čo je druhoradé, bezcenné alebo škodlivé a zabúdame na Teba. 

Daj nám silu vzdať sa všetkého, čo nám bráni mať Teba ako ten najvzácnejší poklad 

a drahocennú perlu. Vyznávame Ti našu nehodnosť a prosíme o Tvoje odpustenie. Amen. 
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