
 1 

Streda 29. marca 2017 

Piesne: ES č. 131, 144 

Text: Mk 4, 26 – 34 

„Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme...“ 
 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dve podobenstvá, ktoré sme čítali, sú krátke, ale o to oslovujúcejšie. V minulosti ľudia venovali 

celý svoj život hospodáreniu a poľnohospodárstvu. Domáce hospodárenie mnohokrát 

zabezpečovalo obživu celej rodiny. Aj dnes sme sa čítaním Božieho slova dostali k duchovnej 

obžive v podobe podobenstva, ktoré je veľmi špecifické. Nájdeme ho iba u evanjelistu Marka. 

Dnes už veľmi nevieme a nevidíme, ako sa seje, alebo ako sa vyrábajú potraviny. Možno ani 

nevieme, ako vyzerá také horčičné zrnko, ktoré je len o trocha väčšie ako zrnko maku. Vďaka 

týmto podobenstvám však môžeme pochopiť pravú podstatu  kráľovstva Božieho. Ježiš vedel, že 

o Božích veciach musí hovoriť v podobenstvách – tak, aby Božiemu slovu porozumel aj prostý 

človek. Starší ľudia si dobre pamätajú, aká ťažká bola práca na poli. Dnes to už nie je také 

náročné. Máme modernú techniku, ktorá nahradila ručnú prácu a často povieme: Stalo sa to skoro 

samo! Zdá sa, že zem prináša plody sama od seba. Aj z malého horčičného zrnka vyrastie krík, na 

ktorom sa uhniezdia vtáci. Z každého zrnka vyrastie určitá rastlinka. Presne tak to je aj s 

kráľovstvom Božím. Ono je tým malým zrnkom, ktoré na tomto svete zasadil Pán Ježiš Kristus. 

Vyvíja sa vlastnou silou, avšak dorastá k svojmu koncu. Koľko krásnych informácií nám Pán 

Ježiš dáva v prirovnaniach! Kráľovstvo Božie nepotrebuje pompézne efekty na svoje 

zviditeľnenie. Prichádza potichu a pomaly ako klíčenie zrnka. Nemali by sme sa tváriť, že sa nás 

téma kráľovstva Božieho netýka, pretože to bude až niekedy v budúcnosti. Ono je tu, zapustilo 

korene a pomaly preniká úplne všade. Je dôležité, akú pôdu mu ako kresťania vytvárame: či je to 

pôda otrávená našimi hriechmi, nadávkami, ohováraniami a osočovaním, alebo je dobre 

prekyprená našimi láskavými slovami, pomocou blížnym a životom podľa Božích prikázaní. Pán 

Ježiš vedel, aká je to ťažká práca. Poznal ju. On nám dal príklad a ešte aj pomocnú ruku pri 

všetkom, čo v živote konáme. Poznáme aj my prácu na Božej vinici? Boh chce, aby sme na nej 

pracovali, aj keď len malými krôčikmi. Buďme teda ochotní pracovať aj dnes na kráľovstve 

Božom. Amen. 

 

Modlitba:  

Všemohúci nebeský Bože! Chceme aj dnes oslavovať Tvoje sväté meno. Vieme, že práca na 

Tvojej vinici je veľmi ťažká. Požehnávaj našu prácu a daj, aby tí, ktorí v Teba neveria, videli 

a spoznávali Tvoje kráľovstvo vo veciach, ktoré sú im blízke. Vzkriesený náš Pane Ježiši, 

ďakujeme Ti za Tvoju milosť a lásku k nám. Nech Tvoje víťazstvo nad smrťou je naším 

znamením do budúcich dní. Amen. 
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