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Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „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 stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca 
wydobywa rzeczy nowe i stare”. 
 
Prośba o właściwą intencję: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były 
skierowane w sposób czysty. 
Obraz: spróbuj wyobrazić sobie Królestwo Niebieskie. Może to być Twoje wyobrażenie, pragnienie lub 
możesz skorzystać z obrazów jakie podsuwa nam Jezus. 
Prośba o owoc medytacji: proś o wielkie pragnienie serca, by znaleźć się w Królestwie Niebieskim. 
 
1) Skarb ukryty w roli  
Czym jest Królestwo? Jezus pomaga nam wyobrazić sobie czym ono jest poprzez wysiłek jaki musimy 
włożyć w zdobycie go. Używa przykładów wziętych z życia. Chce pokazać że jest na wyciągnięcie ręki, w 
zasięgu każdego człowieka. Codziennie żyjemy w Jego bliskości. Wszystkie przykłady łączy trud 
poszukiwań, wytrwałość i zaangażowanie. 
Zastanawia zachowanie człowieka z przypowieści; znalazł skarb, ukrył go ponownie, a potem sprzedał 
wszystko co miał i kupił tę rolę. Oddaj wszystko, a dostaniesz wszystko. Jeśli chcesz żyć w Królestwie 
musisz włożyć w poszukiwania całe swoje serce. Tak powinieneś patrzeć na relację z Bogiem. 
Doświadczenie Jego bliskości i miłości jest dla ciebie najcenniejszym skarbem, za który warto oddać 
wszystko. Wszystko traci znaczenie i uznaję to za stratę, byleby pozyskać Jezusa Chrystusa mówi św. 
Paweł. Gdzie jest twój życiowy skarb? W co angażujesz wysiłek? Na czym naprawdę ci zależy? Gdzie 
szukasz Jezusa? 
 
2) Królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych pereł  
To nie jest zawód jakich wiele. Tylko ludzie o wyjątkowej wrażliwości mogą się tym zajmować. Dobry kupiec 
nie zadowoli się byle czym. Na co dzień obcuje z pięknem i szuka go nieustannie, ale ma marzenie, 
tęsknotę w sercu. Czeka na tę jedyną, niepowtarzalną okazję – perłę, za którą odda wszystko, co do tej pory 
zgromadził. Każdy z nas jest stworzony po to, by szukać prawdy, piękna i dobra, dostrzegać je wokół siebie 
i nimi żyć. Mamy cieszyć się życiem, mamy je smakować. Czy szukam w życiu pereł? Jak rozumiem 
smakowanie życia? Jeśli jestem kupcem, to co kupuję? 
 
3) Królestwo niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej w morze  
Ten obraz może kojarzyć się z odbieraniem wolności. Jezus mówi, że żyć w Królestwie oznacza zostać 
złapanym w sieć. Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść, woła do Boga prorok Jeremiasz. Dać 
się złapać w sieć, to inaczej dać się uwieść, zachwycić miłością Boga do człowieka, to odkryć ją w sobie i 
zacząć nią żyć. Św. Paweł nazywał siebie niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Był Mu całkowicie poddany i 
dlatego tak otwarty na działanie Ducha Świętego w swoim życiu. Sieć zagarnia wszystkie ryby, dobre i złe. 
Dopiero po wyciągnięciu ich na brzeg można je przebrać; wybrać dobre, a złe odrzucić. Żyjesz 
rzeczywistością Królestwa tu i teraz. To czy będziesz dobrą czy złą rybą określi twoje poddanie się woli 
Bożej i Jego prowadzeniu. Podoba Ci się perspektywa bycia niewolnikiem Jezusa? Czy czujesz się 
złowiony Jego miłością? Jeśli nie to czym Cię „złowił”? 
 
Rozmowa końcowa.  
Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla Ciebie na tej modlitwie. Na koniec 
odmów „Ojcze nasz”. 


