
Mt 13, 44 - 52 

 

(44) Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 

człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.  

(45) Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.  

(46) Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.  

(47) Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej 

ryby wszelkiego rodzaju.  

(48) Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili.  

(49) Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych  

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

(51) Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest.  

(52) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przypowieść o skarbie i perle oraz o sieci  (Mt  13 , 44-52) 

Dr  Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 42" Wyd. Biblos 

 

Po wyjaśnieniu uczniom przypowieści o chwaście Jezus wygłosił trzy kolejne 

przypowieści. Należą one do materiału własnego Mateusza i nie występują w żadnej 

innej ewangelii, z wyjątkiem apokryficznej Ewangelii Tomasza. 

Słuchaczami tych przypowieści również są wyłącznie uczniowie Jezusa. 

Podkreślają, szczególnie dwie pierwsze, niezwykłą wartość królestwa Bożego. 

Pierwsza z nich - o skarbie ukrytym w roli (Mt 13,44) - należy do najkrótszych 

przypowieści, podobnie zresztą jak wcześniejsza, o zaczynie (Mt 13,33). 

Jezus rozpoczął znaną nam już dobrze formułą:  

"Królestwo niebieskie podobne jest do ...". 

Tym razem przyrównał je do "skarbu ukrytego w roli" (Mt 13,44a). 

Od razu trzeba wyjaśnić, że w czasach Jezusa znajdowanie zakopanych pieniędzy 

czy kosztowności nie było czymś tak rzadkim jak obecnie. Ludzie dość często 

zakopywali wartościowe rzeczy, aby nie wpadły w ręce rzymskich żołnierzy, a i im 

samym zdarzało się ukrywać część swojego żołdu w ziemi. 

W tym jednak przypadku musiało chodzić o bardzo wartościowe znalezisko, 

ponieważ: "Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę" (Mt 13,44b-c). 

Skarb był tak niezwykły, że znalazca zdecydował się sprzedać wszystko, co 

posiadał, aby stać się właścicielem pola, na którym był on ukryty. 

Można się domyślać, iż nie był on człowiekiem zamożnym, jako że 

prawdopodobnie pracował jako najemnik na cudzym polu, stąd tym bardziej jego 

decyzja jest zaskakująca. Nie mając zapewne zbyt wiele, postanowił się pozbyć i tego, 

co ma. 

Niektórzy egzegeci podnoszą problem etyczności jego postępowania, gdyż - wydaje 

się - postąpił on niezbyt uczciwie, nie informując o znalezisku właściciela pola. 

Przypowieść jednak nie koncentruje się na kwestii moralnej. Ważniejsze wydaje się 

to, że ów człowiek za swój dobytek otrzymał właśnie tyle, ile trzeba było na zakup 

pola. 

Innym istotnym aspektem jest to, że skarb odnalazł przypadkiem. Nie szukał go, ale 

w momencie znalezienia od razu rozpoznał jego wartość i zdecydował się na 

radykalny krok. Co więcej, w całej tej sytuacji towarzyszyła mu radość. 



 

Przypowieść o skarbie uświadamia nam wyraźnie, że królestwo Boże jest tak 

wielką wartością, że nawet jeśli odkrywamy je zupełnie przypadkowo, to nie jesteśmy 

w stanie przejść obok niego obojętnie. 

Napawa nas ogromną radością, jednak jego zdobycie wymaga od nas radykalnej 

decyzji, pociągającej za sobą całkowitą zmianę dotychczasowego stylu życia. 

Nikt nie wymaga, aby w sensie dosłownym pozbyć się wszystkich dóbr, chodzi tu 

bowiem przede wszystkim o wyzbycie się przywiązania do zła i grzechu. 

Bóg nie wymaga od nas niczego ponad nasze możliwości. 

 

Św. Jan Paweł II tak mówił o wartości królestwa Bożego:  

"Przypowieść ta uczy wezwanych wielkiej prawdy: aby być godnym 

zaproszenia na ucztę królewską Oblubieńca, trzeba okazać zrozumienie 

najwyższej wartości, o którą tutaj chodzi. Stąd też gotowość poświęcenia 

wszystkiego dla królestwa niebieskiego, które ma wartość większą niż wszystko 

inne. Nie dorównuje mu żadna cena dóbr doczesnych. Wszystko można porzucić 

i nic nie stracić, jeśli tylko weźmie się udział w uczcie Chrystusa - Oblubieńca"1. 
 

"[Skarb] znalazł pewien człowiek i ukrył ponownie" (Mk 13,44) 

Chociaż Duch Święty ukrył [jakąś] myśl w Pismach z uwagi na tych, którzy gardzą 

bogactwem Jego dobroci, to jednak nie usunął jej zupełnie. Wszak i skarb ukryty na 

polu nie zostaje odnaleziony przez wszystkich, aby nie został łatwo zrabowany i aby 

nie przepadł, znajdują go jednak ludzie roztropni, którzy mogą pójść, sprzedać 

wszystko, co posiadają, i nabyć owo pole (Orygenes, "Komentarz do Listu św. Pawła 

do Rzymian", 2,4, tłum. S. Kalinkowski) 

*** 

Znaleziony skarb, dla bezpieczeństwa został ukryty. Nie wystarczy bowiem strzec 

świętych pragnień przed złymi duchami, jeśli się ich nie zabezpieczy przed ludzkimi 

pochwałami. W obecnym życiu jesteśmy niczym podróżni idący drogą do ojczyzny.               

Złe duchy niczym rozbójnicy czyhają przy tej drodze. Kto niesie skarb w widoczny 

sposób, ten naraża się na ograbienie. Nie chodzi o to, aby bliźni nie widzieli naszych 

dobrych czynów, bo przecież jest napisane: "Niech widzą wasze dobre czyny i wielbią 

Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,16), lecz abyśmy przez to, co czynimy, nie 

szukali pochwał od innych. Niech czyn będzie tak wykonany, by był widoczny, ale 

intencja - czyli święte pragnienie - niech pozostanie w ukryciu (św. Grzegorz Wielki, 

"Homilie na Ewangelie", 11,1, tłum. A. Żurek) 

 
1 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s.103. 



Zaraz po przypowieści o ukrytym skarbie Jezus wygłosił przypowieść o perle     

(Mt 13,45-46). Jest ona bardzo podobna do poprzedniej, ponieważ także odsłania 

niezwykłą wartość królestwa Bożego. 

 

Jezus powiedział: "Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca 

poszukującego pięknych pereł" (Mt 13,45). 

Dla starożytnych perły były szczególnymi klejnotami, nie tylko ze względu na 

swoją wartość materialną, ale także z uwagi na swoje piękno. Do Palestyny trafiały 

głównie z Indii. 

W przypowieści czytamy:  

"Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał,                     

i kupił ją" (Mt 13,46), ale egzegeci niemal jednogłośnie twierdzą, że  

obrazem królestwa niebieskiego jest nie tyle kupiec, ile właśnie perła. 

Kupiec natomiast nie jest zwykłym handlarzem, ale znawcą, wręcz ekspertem od 

pięknych pereł. Dysponując sporymi środkami, mógł on pozwolić sobie na włączanie 

do swojej kolekcji coraz to nowych okazów. 

Miał wiele pięknych pereł, ale ta jedna była tak wyjątkowa, że dla niej był skłonny 

poświęcić wszystkie inne. 

Na świecie jest również wiele wartościowych rzeczy,  

królestwo Boże jest jednak wartością najwyższą, dla której bez wahania można 

poświęcić wszystkie inne. 

 

Mimo pewnych podobieństw między bohaterami przypowieści o skarbie                              

i przypowieści o perle od razu widać między nimi zasadniczą różnicę. 

❖ Pierwszy z nich był robotnikiem najemnym, który skarb znalazł 

przypadkiem. 

❖ Drugi natomiast był człowiekiem bogatym, który zajmował się 

poszukiwaniem najpiękniejszych pereł. 

Ich reakcja na znalezisko okazała się jednak identyczna. Obaj sprzedali wszystko, 

co posiadali, aby je nabyć. I chociaż stan ich posiadania znacznie się różnił: pierwszy 

bowiem miał niewiele, a drugi bardzo dużo, to jednak obaj posiadali dokładnie tyle, ile 

potrzebowali. 

 

 

 



William Barclay zauważa:  

"Bez względu na to, czy odkrycie wiązało się z jedną krótką chwilą, czy było 

rezultatem poszukiwań całego życia, reakcja obu ludzi była taka sama: obaj 

gotowi byli sprzedać wszystko, by zdobyć rzecz najcenniejszą. Jeszcze raz 

stykamy się z tą samą prawdą: bez względu na to, w jaki sposób człowiek 

poznaje wolę Boga w stosunku do siebie - czy w krótkim momencie Bożego 

oświecenia, czy pod koniec długich i zdeterminowanych poszukiwań - woli tej 

warto się bezwzględnie i niezwłocznie podporządkować"2. 
 

 

Obie przypowieści pokazują, jak cennym skarbem jest królestwo Boże. 

 

Przypowieść o skarbie Przypowieść o perle 

Bohater pierwszej z nich  

reprezentuje tych wszystkich, którym 

nie było dane wcześniej poznać jego 

wartości,  

kiedy jednak zetknęli się z nim, od razu 

zyskali pewność, że wejście w jego 

posiadanie jest czymś najważniejszym. 

Bohater drugiej  

reprezentuje tych, którzy wiedzą, 

czego szukają i do czego dążą,  

gdyż poznali już naukę o królestwie 

Bożym, więc zdawali sobie sprawę, że 

osiągnięcie go jest warte każdej ceny. 

W robotniku najemnym można się 

dopatrywać pogan, którzy wartość 

królestwa Bożego odkryli bądź to dzięki 

samemu Jezusowi, bądź to dzięki Pawłowi 

apostołowi czy innym misjonarzom 

głoszącym Dobrą Nowinę. 

W kupcu natomiast można rozpoznać 

Żydów, którzy tajemnicę królestwa 

poznawali niemal od urodzenia. 

 

 

Przypowieść o sieci (Mt 13,47-50) niekiedy traktuje się jako bliźniaczą do 

przypowieści o chwaście (Mt 13,24-30), choć nie występują jedna po drugiej. 

Jak pszenica rosła razem z chwastem aż do żniw, tak w sieci, aż do momentu 

oddzielenia, znajdowały się ryby dobre i złe. 

Warto też zauważyć, że werset Mt 13,49a jest powtórzeniem Mt 13,40b, natomiast 

Mt 13,50 jest powtórzeniem Mt 13,42. 

 
2 W. Barclay, Ewangelia św. Mateusza, t. II, s.136. 



Nie ulega jednak wątpliwości, że przypowieść o chwaście wzywa przede wszystkim 

do cierpliwości, natomiast przypowieść o sieci ostrzega przed sądem, co upodabnia ją 

nie tyle do przypowieści o chwaście, ile raczej do jej wyjaśnienia (Mt 13,36-43). 

 

Przypowieść o sieci dzieli się zasadniczo na dwie części: 

❖ przypowieść właściwą (Mt 13,47-48) i 

❖ jej objaśnienie (Mt 13,49-50). 

 

Rozpoczyna się ona od słów:  

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

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju" (Mt 13,47). 

Obraz w niej ukazany był znany słuchaczom Jezusa, zwłaszcza nad Jeziorem 

Galilejskim, gdzie większość mieszkańców zajmowała się właśnie rybołówstwem, 

między innymi kilku Jego uczniów. 

Sieć miała nawet do 500 m długości i 2-3 m szerokości. Jeden jej koniec mocowano 

na brzegu, reszta leżała zwinięta w łodzi. 

Rybacy zataczali nią półkole rozwijając i opuszczając sieć do wody. Kierując się              

w stronę brzegu, zagarniali dużą ilość ryb i innych stworzeń wodnych.                                

Po wyciągnięciu sieci rybacy dokonywali selekcji. 

"Złe ryby" to te, które nie dawały się do jedzenia lub były rytualnie nieczyste.  

Pamiętać bowiem należy o przepisach Prawa Mojżeszowego, w myśl którego: 

"każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzach i rzekach spośród 

wszystkiego, co się roi w wodzie, i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie 

dla was obrzydliwością" (Kpł 11,10; por. Pwt 14,9-10). 

W przypadku Jeziora Galilejskiego do tej kategorii zaliczano pewną odmianę suma, 

ale przede wszystkim różnego rodzaju skorupiaki, ryby o nieprzyjemnym zapachu 

błota i ryby okaleczone. 

Ciekawe, że w greckim tekście przypowieści o sieci nie występuje słowo ichtys 

("ryba"), co oznacza, że chodzi w niej nie tyle o sam połów, ile raczej o selekcję. 

Zresztą w przypowieści nie ma także konkretnej wzmianki o rybakach. 

 

W przypowieści właściwej (Mt 13,47-48) mowa jest o trzech różnych działaniach: 

❖ sieć zostaje zarzucona w morze ,  

❖ po zagarnięciu wielu ryb - zostaje wyciągnięta na brzeg ,  

❖ co w końcu pozwoli oddzielić dobre ryby od złych . 

 



Strona bierna w czasie przeszłym: "została zarzucona" czy "została napełniona" - 

wskazuje na to, że czynności zarzucenia sieci i jej napełnienia już nastąpiły, a ich 

podmiotem był sam Bóg. 

Należy też zwrócić uwagę również na aoryst czasownika synago ("zbierać", 

"zagarniać"), który wskazuje, że połów został już dokonany, choć jeszcze nie 

wydobyto sieci z wody. 

 

"Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu, do pięknych pereł, do sieci"             

(Mt 13,44.45.47) 

Skarbiec "w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i umiejętności" (Kol 2,3), 

to albo Słowo Boga, które zdaje się być ukryte w ciele Chrystusa, albo święte Pisma, 

w których jest zawarta wiedza o Zbawicielu. Gdy ktoś Go w nich odnajdzie, winien 

wzgardzić wszystkimi korzyściami tego świata, aby móc posiadać tego, który go 

odnalazł. 

Co zaś tyczy się słów: "Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie", jest tak 

powiedziane nie dlatego, że postępuje tak z zazdrości, ale że raczej z obawą właściwą 

strzegącemu i niechcącemu stracić ukrywa w swoim sercu Tego, kogo przedłożył 

ponad wcześniejszy majątek [...]. 

Piękne perły, których szuka handlarz, to Prawo i Prorocy [...]. Drogocennymi 

perłami są Prawo, Prorocy i znajomość Starego Przymierza, jedna zaś perła jest 

najbardziej drogocenna, to wiedza o Zbawicielu i ukryta tajemnica Jego męki                

i zmartwychwstania. Gdy znajdzie ją kupiec podobny do apostoła Pawła, gardzi 

wszelkimi tajemnicami Prawa i Proroków i danymi zasadami, podług których 

wcześniej żył nienagannie [...], aby pozyskać Chrystusa. Nie żeby znalezienie nowej 

perły równało się potępieniu dawnych pereł, lecz że w porównaniu z nią wszelki inny 

klejnot jest bez wartości [...]. 

Kiedy [rybacy] Piotr, Andrzej, Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, usłyszeli: 

"Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi", spletli sobie ze Starego i Nowego 

Przymierza sieć nauk ewangelicznych i zarzucili ją w morze doczesnego świata, a sieć 

ta aż do dzisiaj rozpięta jest pośród fal, chwytając ze słonej i gorzkiej otchłani, co 

tylko w nią wpadnie, to jest dobrych i złych ludzi, i najlepsze ryby, i najgorsze. 

Gdy zaś przyjdzie koniec i kres świata [...], wtedy sieć zostanie wyciągnięta na 

brzeg, wtedy jawny będzie sąd nad rybami [...]. Dobre zostaną wrzucone do naczyń, 

jakimi są mieszkania niebieskie, złe zaś przyjmie płomień piekielny, aby były spalane              

i wiecznie spragnione (św. Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według 

św. Mateusza" 2,13,44,47-49, tłum. J. Korczak) 

 



Dalsza część wersetu Mt 13,48 sytuuje selekcję w perspektywie przyszłości, co 

znaczy, że taka sytuacja dopiero nastąpi. Mamy tu zatem do czynienia z dwoma 

etapami: teraźniejszości (dokonanej) i przyszłości (eschatologicznej). 

Jezus poprzez swoich wysłanników wzywa wszystkie narody do królestwa Bożego. 

Akt sądu odnosi się jednak nie do wszystkich narodów, ale do Kościoła. 

Niewykluczone więc, że w przypowieści tej chodzi o ideę sądu nad Kościołem przy 

końcu świata (czyli jeszcze nie o sąd ostateczny), a za "złych" zostaną na nim uznani 

wierni idący po najmniejszej linii oporu, czego przykładem jest między innymi trzeci 

sługa z przypowieści o talentach (Mt 25,14-30). 

Na nich właśnie koncentruje się uwaga ewangelisty przy jednoczesnym odsunięciu 

sprawiedliwych na dalszy plan. 

Ukazanie przyszłych losów "złych" sprawia, że przypowieść staje się ostrzeżeniem 

przed lekceważeniem woli Bożej. 

 

W przypowieści o sieci dochodzi więc do głosu także wymiar eklezjalny. 

Można tu nawet odwołać się do świata symboli: w Starym Testamencie i pismach 

judaistycznych morze symbolizowało niekiedy świat i jego narody. Ryby stanowiły 

natomiast w judaizmie metaforę członków wspólnoty, zresztą bardzo szybko przejętą 

przez chrześcijan. 

 

Wyrażenie "ryby wszelkiego rodzaju" (Mt 13,47) podkreśla niejednorodność 

wspólnoty chrześcijańskiej (królestwo niebieskie), ale nieco później zostaje ono 

doprecyzowane, że chodzi o ryby dobre i złe (Mt 13,48). 

Dobre i złe ryby mogą oznaczać dobrych i złych wiernych, ale także wartości 

prawdziwe i fałszywe, pomieszane ze sobą. Dopóki więc człowiek nie zechce ich 

rozróżnić dzięki swej mądrości, dopóty panować będzie wśród nich chaos. 

Nie należy jednak zbyt pochopnie dokonywać selekcji, ale trzeba zaczekać właśnie 

na moment wyciągnięcia sieci na brzeg:  

"Gdy się napełniła [sieć], wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w 

naczynia, a złe odrzucili" (Mt 13,48). 

W przeciwieństwie do ekskluzywności (faryzejskiej), która znajduje posłuch 

wewnątrz Kościoła, Mateusz podkreśla, że do królestwa przyjmowani są święci                      

i grzesznicy. 

Chociaż ewangelista nie precyzuje, jak długo może trwać taka sytuacja, to jednak 

zapowiada dramatyczną konkluzję - kiedy już sieć się zapełni, wtedy zostanie 

wyciągnięta i dobre ryby zostaną zebrane i zachowane, a złe będą wyrzucone                    

(Mt 13,48). 



Ewangelista sugeruje więc wyraźnie, że zarzucenie sieci symbolizuje 

zapoczątkowanie panowania mesjańskiego (królestwa), do którego w jego fazie 

definitywnej będą wezwani tylko "sprawiedliwi" (por. Mt 13,43).  

Niegodziwcy natomiast zostaną ukarani przez pozbawienie ich niebiańskiego 

błogosławieństwa; nadejdą aniołowie, którzy wrzucą ich w "piec rozpalony", gdzie 

"będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 13,50). 

Symbolika pieca jest zgodna z ówczesnymi wyobrażeniami sądu: ogień zawsze 

występował w nich jako narzędzie kary.  

Dopiero w świetle Mt 13,49-50 zauważamy istotne elementy przypowieści.  

W miejsce pośrednio tylko obecnych rybaków pojawiają się aniołowie. 

Przypowieść kończy zapowiedź wiecznej kary dla złych. 

I tu znów aspekt eschatologiczny zmienia się bardziej w eklezjalny, ponieważ - 

chociaż przypowieść nie mówi wprost o pracy Kościoła, to jednak jej ideę można tu 

znaleźć. 

Istnienie Kościoła przygotowuje bowiem na sąd Boży i nawet w pewnym stopniu 

go antycypuje. 

 

Królestwo Boże jest więc jak sieć, która zagarnia wszystkie ryby, bez względu na 

ich kondycję, jest ono bowiem przeznaczone dla wszystkich - Jezus zainaugurował je 

już tu na ziemi, i wszyscy mogą mieć w nim udział. 

Należy tu mocno podkreślić, że tak ukierunkowane było właśnie postępowanie 

samego Jezusa - przyjmował wszystkich bez wyjątku, pochylał się zwłaszcza nad 

tymi, którzy zostali usunięci ze społeczności, jak grzesznicy, celnicy, cudzoziemcy. 

Trafiając więc do tej sieci, którą jest królestwo Boże w swojej ziemskiej fazie, 

muszą ocenić swoją kondycję - czy są rybakami dobrymi czy złymi, aby mieć czas się 

nawrócić, zanim jeszcze aniołowie dokonają selekcji. 

Podobnie jak rybacy dokonują rozdzielenia ryb po połowie, tak też w dniu sądu 

przed nadejściem ostatniej fazy królestwa Bożego nastąpi rozdział członków Kościoła. 

Strona bierna kluczowych czasowników wskazuje na Boże rozporządzenie - to                  

z woli Boga wyjdą aniołowie i oddzielą dobrych od złych. 

Podobnie więc jak wynika z przypowieści o chwaście, selekcji tej nie należy 

przeprowadzać samemu przed czasem. Trzeba wyciągnąć sieć na brzeg ze wszystkim, 

co się w niej znajduje, i pozostawić rozdział tego, co dobre, od tego, co złe działaniu 

Bożej Mądrości. 

Przypowieść ta wyraźnie pokazuje, iż czas obecny różni się od tego, który ma 

nadejść. 



 

Porównanie królestwa niebieskiego do sieci przywoływało na myśl początek 

Ewangelii św. Mateusza, gdzie powołani apostołowie z rybaków w sensie dosłownym 

stali się rybakami ludzi (Mt 4,19). 

Dzięki temu akcent w przypowieści pada bardziej na powołanie ludzi do zbawienia 

niż na ich przeznaczenie do kary. Po rozdzieleniu dobra i zła dokona się ostateczne 

zwycięstwo przynależących do królestwa Bożego. 
 

Na koniec Jezus zadał pytanie: "Zrozumieliście to wszystko?" (Mt 13,51a). 

Odnosi się ono nie tyle do ostatniej przypowieści, ile do całej mowy                                  

w przypowieściach. A po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (Mt 13,51b) Jezus 

oświadczył:  

"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" (Mt 13,52). 

Być może przez uczonych w Piśmie należy tu rozumieć współpracowników 

Mateusza, którzy pouczali wspólnotę. 

"Rzeczy stare i nowe" oznaczają zarówno Stary, jak i Nowy Testament, które 

przenikając się nawzajem, tworzą jedną Biblię. 

 

1. Królestwo Boże jest rzeczywistością, wobec której nie można pozostać 

obojętnym - albo się je przyjmuje, albo nie. Już Jan w liście do Kościoła w 

Laodycei podkreślał, że Bóg nie toleruje połowiczności: "Obyś był zimny 

albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię 

wyrzucić z mych ust" (Ap 3,15b-16). Albo jest się z Bogiem, albo przeciw 

Niemu, a koniunkcja ze znanego porzekadła: "Panu Bogu świeczkę i diabłu 

ogarek" - jest fałszywa. 

Jezus już wcześniej napominał: "Nikt nie może dwom panom służyć.                    

Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo                   

z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu                  

i Mamonie" (Mt 6,24). 
 

2. Wszyscy jesteśmy powołani, a przez chrzest także zobowiązani, do 

budowania królestwa Bożego już tu, na ziemi, dlatego św. Jan Paweł II 

przypomina nam: "Wszyscy sprawiedliwi na ziemi, także ci, którzy nie znają 

Chrystusa i Jego Kościoła, a pod wpływem łaski szczerym sercem szukają 

Boga, są powołani do budowania królestwa Bożego we współpracy z Panem, 

będącym jego pierwszym i najważniejszym twórcą.  



       Dlatego powinniśmy oddać się Jego dłoniom, Jego słowu, Jego 

kierownictwu jak niedoświadczone dzieci, które jedynie w Ojcu znajdują 

poczucie bezpieczeństwa: "Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak 

dziecko, ten nie wejdzie do niego" (Łk 18,17)"3 .   

 

3. Mimo radosnej świadomości, że Jezus zainaugurował już erę mesjańską, 

wśród pierwszych chrześcijan rodziły się pytania, dlaczego w Kościele wciąż 

zdarzają się upadki.  

Swojej wspólnocie, borykającej się z różnymi problemami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi, Mateusz dodaje otuchy, pocieszając ją bliskością sądu 

eschatologicznego, który zadośćuczyni znoszonym krzywdom i udrękom.  

Widać tu podobieństwo do wyroczni przeciw narodom, przytaczanym przede 

wszystkim przez proroków, w których zapowiadana jest ostateczna rozprawa 

z idolatrią i niesprawiedliwością wszystkich ludów (por. Iz 24; Ez 38-39 i 

in.) 

Dobro i zło nie są identyczne przed Bogiem, jednak  

sprawiedliwy i grzesznik są dla Niego równie ważni, gdyż  

taka jest natura Boga   (Mt 5,45-48). 

On nie potępia grzeszników, ale zło, które czynią. Dlatego też teraźniejszość 

dana jest nam wszystkim, abyśmy dzięki niej ukształtowali naszą przyszłość. 

 

 
 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

 

Trzy kolejne przypowieści (Mt 13, 44 - 53) 

 

 

ST: Prz 2,4; 4,7; Syr 39,2-3 

KKK: przypowieści, 546; piekło, 1034; sakramenty, 1117 

Lekcjonarz: 13,44-46: czytania wspólne o świętych mężczyznach i kobietach; 

13,47-52: czytania wspólne o doktorach Kościoła 

 
3 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków, 2011, s. 104 



[13, 44] 

Idea ukrytego skarbu, nie przez wszystkich dostrzeganego, nadaje się na główny 

motyw tego rozdziału, mówiącego o królestwie, które nie wszystkim zostało w pełni 

objawione. 

Jak w wypadku skarbu zakopanego w ziemi, w królestwie głoszonym przez Jezusa 

kryje się coś mającego wielką wartość, lecz tylko niewielu jest tego świadomych. 

 

Pojawia się tu również nowy motyw: potrzeby pilnej odpowiedzi na dobrą nowinę    

o królestwie. Osoba z przypowieści dostrzega, że ma przed sobą jedyną w swoim 

rodzaju szansę i dokonuje wielkich poświęceń, by zdobyć skarb: sprzedaje wszystko, 

co ma, i kupuje tę rolę. 

Królestwo niebieskie jest bezcennym skarbem, który całkowicie zmienia 

życiowe priorytety. Rzeczy kiedyś uważane za bardzo ważne nie są już tak istotne               

w porównaniu z bogactwami kryjącymi się w królestwie Bożym. 

By te skarby zdobyć, radośnie odrzuca się wszystko. 

Obraz ten nawiązuje również do tego, jak uczniowie porzucili wszystko, by pójść za 

Jezusem (4,20.22) i kontrastuje z reakcją wielu spośród Izraela, którzy pozostali 

obojętni na ogłoszenie królestwa przez Jezusa (zob. 11,20-24) - zwłaszcza faryzeuszy, 

którzy z tym głoszeniem walczą (zob. 12,14). 
 

[13, 45-46]    

Przypowieść o drogocennej perle jest kolejną ilustracją potrzeby pośpiechu                     

w przyjmowaniu królestwa. Perły, choć są bardzo małe, uznawano za cenniejsze niż 

złoto. 

Tak jak poprzednia przypowieść, również ta pokazuje, że królestwo radykalnie 

zmienia kierunek ludzkiego życia. Ten, kto odkrywa królestwa i chce je zdobyć, z 

radością rezygnuje z rzeczy uznawanych przez siebie w przeszłości za cenne, tak jak 

kupiec, który znajduje bezcenną perłę i mądrze sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje 

ją. 

Postać kupca jest  

❖ obrazem pierwszych uczniów Jezusa, którzy porzucili wszystko, by za Nim 

pójść (4.20.22), oraz  

❖ zachętą dla nas, byśmy stawali królestwo nad wszystkim innym. 
 

[13, 47 - 50] 

Wyobraźcie sobie Jezusa opowiadającego przypowieść o sieci w domu nad 

Jeziorem Galilejskim, wokół którego kwitło rybołówstwo. 



Jezus mówi o "niewodzie", czyli sieci, która jest ciągnięta przez dwie łodzie lub 

którą wrzuca się w morze i przyciąga do brzegu za pomocą lin. Taka sieć zbiera 

wszystkie ryby, zarówno te uznawane za jadalne, jak i niejadalne. Rybacy segregują te 

ryby na brzegu. 

Sięgając do tych obrazów z codziennego życia miejscowych rybaków, Jezus 

korzystał z bardzo wymownej pomocy wizualnej, w postaci prawdziwych rybaków, 

którzy ciągnęli swe sieci i segregowali ryby, w trakcie gdy On mówił. 

Tak jak przypowieść o chwaście i zbożu, obraz sieci jest wykorzystany do 

wyjaśnienia faktu współistnienia dobra i zła w tym świecie i do opisania ostatecznego 

oddzielenia sprawiedliwych od złych przy końcu świata (zob. komentarz do 13,36-

43). 

 

[13, 51- 53]    

Kończąc swą mowę, Jezus pyta uczniów, czy zrozumieli wszystko, odnosząc się 

do przypowieści, jakie w tym dniu opowiedział. Ich twierdząca odpowiedź jest 

znacząca. 

Rozumienie przypowieści było dokładnie tym, co - jak mówił Jezus - nie zostanie 

dane tłumom (13,13-15). Lecz prawdziwe słuchanie słowa i rozumienie go jest główną 

cechą ziarna, które pada na dobrą glebę i przynosi owoc (13,23). 

Choć uczniowie wciąż muszą się wiele nauczyć, rozumieją przynajmniej tajemnice 

królestwa, co odróżnia ich od tłumów (13,10-17) i sprawi, że ich misja będzie owocna 

(13,23). 

 

Jezus mówi, że uczniowie są jak uczony w Piśmie - ktoś wyszkolony do 

interpretowania Prawa. 

Według Księgi Syracha prawdziwy uczony w Piśmie "wnika w tajniki 

przypowieści" i "zajmuje się [ich] zagadkami" (Syr 39,2-3).  

Inaczej niż uczeni w Piśmie związani z faryzeuszami, którzy przeciwstawiają się 

Chrystusowi (12,38), uczniowie Jezusa rozumieją przypowieści. Tworzą oni grono 

nowych uczonych w Piśmie, ponieważ są uczniami królestwa niebieskiego. 

 

Jezus mówi też, że uczniowie są jak ojciec rodziny, które ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare.  

Będąc ludźmi rozumiejącymi tajemnice królestwa, widzą, w jaki sposób działalność 

Chrystusa ("nowe") wypełnia hebrajskie Pisma ("stare") i doprowadza Boży plan 

zbawienia do punktu kulminacyjnego. 



Dlatego uczniowie są o wiele lepszymi komentatorami Pisma - a zatem i lepszymi 

uczonymi w Piśmie - niż sprzymierzeni z faryzeuszami uczeni w Piśmie, którzy 

odrzucili Jezusa (zob. 12,38). 

Gdy Jezus dokończył tych przypowieści: zwrot ten zaznacza koniec tej części 

Ewangelii, jako że Mateusz wykorzystuje tu typową dla siebie formułę określającą 

zakończenie danej mowy (7,28 - 29; 11.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


