
Pondelok 1. februára 2015 

Text: L 8, 4 – 8 (9 – 15) 
4A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: 
5Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, 

pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. 6Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, 

pretože nemalo vlahy. 7Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8A iné padlo do dobrej 

zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na 

počúvanie, nech počuje! 9Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo. 10A On 

riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v 

podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli. 11Podobenstvo znamená 

toto: Semeno je slovo Božie. 12To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol 

a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 13To na skale sú tí, čo počúvajú 

slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. 
14Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich 

starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. 15Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, 

ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. 

Piesne: ES č. 281, 285 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Ježiš často musel hovoriť pred zástupmi a rád hovoril v podobenstvách. Pre toho, kto 

chce druhým niečo dôležité povedať, je dobré, keď použije analogický príklad ako 

ilustráciu. Kristus to tiež tak robil. Jeho podobenstvá boli výstižné, vedeli zaujať ľudskú 

myseľ a pomáhali lepšie porozumieť Božím veciam. Všetci dobre poznáme podobenstvo 

o štvorakej pôde. Blíži sa jar a počas nej sa pravidelne opakuje akt siatia. Aké by to bolo 

podobenstvo, keby v ňom nebolo ukryté aj poučenie? Pán Ježiš aj sám vysvetľoval učení-

kom, čo „znamená“ jeho podobenstvo. Každý hospodár si predtým, ako začne siať, 

pripraví pôdu. Len v dobre pripravenej pôde sa potom darí zasiatemu semenu. Niečo 

podobné sa deje so slovom Božím. Najprv tu musí byť cirkev, roľa Božia, kde sa semeno 

slova Božie rozsieva. O to všetko sa stará Boh. On si povoláva spolupracovníkov, aby sa 

starali, ako je napísané: „Ja som sadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast.“ (1K 3, 6) 

S pomocou Ducha Svätého máme prijať Božie slovo do srdca a svojou mysľou ho 

uskutočňovať. Pritom nemáme zabudnúť, že u niektorých ľudí sa Božie slovo nedostalo 

tam, kam malo. Padlo na kraj cesty a diabol im povyberal „slovo zo srdca, aby neverili 

a neboli spasení“. Iní zase pochodili tak, že „nemajú koreň“. U takých sa slovo Božie 

nedokázalo zakoreniť a nemohli priniesť úrodu. Iným zase „starosti, bohatstvo, rozkoš 

života“ zadusili semeno Božieho slova a tiež ho nedokázali uskutočňovať. Nás si však 

Boh pripravil, aby sme Jeho slovo prijali „v čistom a dobrom srdci“, boli „stáli“ 

a prinášali „úžitok“. Na začiatku cirkvi, keď Pavel bol poverený kázaním slova Božieho, 

počúvala ho „jedna bohabojná žena menom Lýdia. Tej otvoril Pán srdce…“ (Sk 16, 14), 

a tak sa stala dobrou pôdou, ktorá bola na „úžitok“ bratom a sestrám v Korinte. Ďakujme, 

že nám „je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho“ a môžeme byť na prospech 

svojim blížnym. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Bože, Ty si chcel, aby nám Tvoj milý Syn zasial do našich sŕdc Tvoje sväté slovo. 

Najprv si nás povolal a pripravil skrze Jeho svätú obeť, aby sme sa stali dobrou pôdou. 

To všetko bola Tvoja svätá vôľa, ktorá chcela, aby sme boli naveky šťastní. Nech si za to, 

milý Trojjediný Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, od všetkých velebený naveky. Amen. 
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