
Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici  

 

Pondelok 12. novembra 2018 

Piesne: ES č. 283, 288 

Text: Mk 4, 1 – 12 

„1(Ježiš) zase učil pri mori. I zhromaždil sa k Nemu veľký zástup, preto vstúpil na loď a sedel 

v nej na mori. Všetok zástup bol na brehu. 2A učil ich mnohému v podobenstvách; takto ich 

vyučoval: 3Počúvajte: Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. 4Keď rozsieval, niektoré (zrno) padlo 

na kraj cesty; i prileteli vtáci a zozobali ho. 5Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo mnoho 

zeme; ihneď vzišlo, lebo nemalo hlbokú zem. 6Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho, a keďže 

nemalo koreňa, uschlo. 7Iné zase padlo do tŕnia; tŕnie vyrástlo a udusilo ho, tak že nevydalo 

úrodu. 8A zase iné padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a vydali úrodu; niektoré vydali 

tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú. 9Potom povedal: Kto má uši na 

počúvanie, nech počuje. 10Keď (Ježiš) ostal sám, tí, čo stáli okolo Neho s dvanástimi, opýtali 

sa Ho na podobenstvá. 11Povedal im: Vám je dané tajomstvo kráľovstva Božieho, ale 

tamtým, ktorí sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, 12aby očami hľadeli, ale nevideli, 

a ušami počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a nebolo im odpustené.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Svetoznámy holandský maliar Vincent van Gogh namaľoval okrem mnohých iných aj obraz 

o rozsievačovi na poli, ktorý svoju prácu koná vo svetle vychádzajúceho slnka. Napriek 

ťažkej práci, ktorej výsledok nie je vždy istý, s dôverou v novú úrodu robí svoju prácu. Je 

v tom veľká sila, ktorá pôsobí proti únave. Náš text hovorí tiež o rozsievačovi. O tom 

najväčšom rozsievačovi v ľudských dejinách., ktorý sediac na loďke pri mori rozsieva to 

najdrahšie zrno, Božie slovo do ľudských sŕdc, ktorým sa otvára brána do kráľovstva 

Božieho. Rozsieva ho tak, že používa podobenstvá. A jedno z nich je aj podobenstvo 

o rozsievačovi a o štvorakej pôde. Pán Ježiš vykresľuje počúvajúcemu zástupu ľudí im známu 

činnosť rozsievača v ich hornatej krajine, kde na mnohých miestach ich krajiny kamenný 

podklad zeme zakrýva len tenká vrstva pôdy, kde slnko nemilosrdne páli a kde sa tŕnie 

a bodľačie snaží všetko udusiť. O tom, ako to dopadne s rozsievaným zrnom, rozhoduje 

skutočnosť, do akej pôdy padne. A ako pri väčšine podobenstiev, aj v tomto podobenstve je 

dôraz na jeho konci. Zdôrazňuje sa v ňom úspech, nie neúspech. Poslucháči sú nabádaní veriť 

v úspech sejby napriek mnohým prekážkam. Ježiš koná svoju rozsievačskú činnosť vo svojej 

cirkvi cez svojich nasledovníkov neustále až dosiaľ a bude ju konať až konca sveta. Napriek 



prekážkam, stratám, ochladnutiam a odpadnutiam to nie je zbytočná námaha. Všetko zrno sa 

nestratí. Do dobrej pôdy padnuté zrno prinesie veľkú úrodu. To má byť povzbudením pre 

všetkých kazateľov Božieho slova. Povzbudením aj pre všetkých poslucháčov no i podnetom 

na zamyslenie. Musíme si klásť otázky: Je nám dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho? 

Či hľadíme očami a nevidíme, počúvame ušami a nepočujeme, nechceme sa k Pánu Bohu 

obracať, a teda nie je nám ani odpustené? Ku ktorej pôde z Ježišovho podobenstva sa 

spôsobom svojho života približujeme? K tej, v ktorej sa všetko postráca a neprinesie nijakú 

úrodu, alebo k tej dobrej, mnohonásobnú úrodu prinášajúcej? Ježišovým zámerom aj pri nás v 

tomto podobenstve je, aby sme patrili k tým, ktorí ochotne Božie slovo počúvajú, s radosťou 

ho prijímajú a prinášajú bohatú úrodu. Amen.  

 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti, Spasiteľu náš, Pane Ježiši Kriste, za to drahé semeno Božieho slova, s ktorým 

za nami ustavične prichádzaš. Ono má moc meniť nás na ľudí nových, prinášajúcich dobré 

ovocie, ak mu otvárame svoje srdcia. Nedovoľ nám byť teda voči nemu nevšímaví 

a ľahostajní, a tak sa podobať tým, ktorí ho nechcú ani počúvať, ani mu porozumieť, ani sa 

k Pánu Bohu obracať. Amen.  
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