
diel dvadsiaty prvý... 



 
Zopakovanie 
 

Nová rodina – Ježiš prišiel, aby nám priniesol, 
pozvanie do novej Vlasti, kde sa stávame 
členmi novej Rodiny. Tí, ktorí Mu uveria a 
pozvanie príjmu, sú Jeho rodinou, Jeho 
„bratmi, sestrami i matkou“. 

Viera v kresťanstve = identita. Nie uveriť v 
nejaký svetonázor, ani uveriť v nejaké príkazy či 
nariadenia, ale prijať novú identitu členov 
Božej Rodiny a občanov novej Vlasti, ktorou je 
Nebo – so všetkým, čo z toho plynie.  

Zmeniť strom, nie ovocie – Ježišova výzva teda 
smeruje k zmene identity prostredníctvom 
viery a obrátenia, nie k „polepšeniu sa“. 

Hriech proti Duchu Svätému – je 
neodpustiteľný, pretože spočíva v odmietnutí 
uveriť tejto zvesti, alebo v odmietnutí vojsť do 
Neba a prijať novú identitu. Ak človek takto 
koná, ani Boh nemôže toto nijako napraviť, ani 
Boh, ani nikto iný nemôže uveriť namiesto 
takéhoto človeka, či spasiť sa namiesto 
takéhoto človeka ( a keby aj, bude veriaci a 
spasený namiesto neho a teda ten človek stále 
ostáva neveriaci a nespasený…) 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Rozsievač vyšiel rozsievať… (Mt 13,1–23) 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.  2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto 
nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.  3 Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač 
vyšiel rozsievať.  4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;  6 ale keď vyšlo slnko, 
zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.  7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 Iné 
zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, nech počúva!"  10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má.  13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani 
nechápu.  14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a 
neuvidíte.  15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.”  16 Ale 
blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.  17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a 
spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.  18 Vy teda 
počujte podobenstvo o rozsievačovi:  19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza 
Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,  21 ale nemá v sebe 
koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.  22 U koho 
bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a 
ostane bez úžitku.  23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono 
prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."  

(Mt 13,1-23 SSV) 

Podobenstvo o 
rozsievačovi 

Prečo Ježiš 
hovorí v 

podobenstvách 

Vysvetlenie 
podobenstva o 

rozsievačovi 



Reč pri mori 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu 
a posadil sa pri mori.  2 Okolo 
neho sa zhromaždili veľké 
zástupy. Preto nastúpil na 
loďku a sadol si; a celý zástup 
stál na brehu. Hovoril im veľa 
v podobenstvách. 

• Reč pri mori  – Matúš nám, po Reči na Hore, predkladá ďalšiu 
Ježišovu reč. Tá je tentoraz zložená z podobenstiev: „13. kapitola 
obsahuje čtyři podobenství určená zástupům (o rozsévači, o 
plevěli, o hořčičném zrnku a o kvasu: vv. 2b-9.24-30.31n.33) a čtyři 
určená učedníkům (o pokladu, o perle, o rybolovu a o učiteli 
Zákona: vv . 44.45.47-50.5ln), která jsou pak také opatřena 
výklady (vv. 10-17.18-23.36-43).“ (Silváno Fausti) 

• Podobenstvá – „Podobenství jsou prosté příběhy - přirovnání a 
metafory - s hlubokým smyslem. Pojednávají o známých a 
každodenních věcech, v kterých je třeba číst skryté tajemství.“ 
(Silváno Fausti); „Pro Ježíše je charakteristickým způsobem 
vyučování zástupů „podobenství", což je termín, jenž má 
v semitských jazycích několik významů, od „příběhu" až po 
„hádanku".“ (Sacra Pagina) 

V podstate rébusy a hádanky, príbehy so skrytým zmyslom. 

A poslucháči, ktorí tento štýl hovorenia poznajú, chápu a vedia s 
ním narábať. A dokonca v ňom majú zrejme priam pasiu, 
podobne, ako dnes lúštitelia krížoviek a milovníci detektívok. 



Rozsievač vyšiel rozsievať… 

"Rozsievač vyšiel rozsievať.  4 
Ako sial, niektoré zrná padli 
na kraj cesty; prileteli vtáky a 
pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali 
veľa zeme, a hneď vzišli, lebo 
neboli hlboko v zemi;  6 ale 
keď vyšlo slnko, zahoreli, a 
pretože nemali koreňa, uschli.  
7 Zasa iné padli do tŕnia, ale 
tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 
Iné zrná padli do dobrej zeme 
a priniesli úrodu: jedno 
stonásobnú, iné 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, 
nech počúva!" 

• ako rozsieval… – „V Palestině se rozsévalo ručně ještě před 
zoráním pole. Potom se ručním pluhem semeno překrylo zeminou, 
aby ho ochránila do prvních dešťů a živila ho až do doby sklizně.“ 
(Silváno Fausti) 

• vedľa cesty – (dosl. para tón hodon) „…rozsévač se prostě drží 
dobré palestinské zemědělské praxe, podle které se seje před 
oráním. Jinými slovy, rozsévač měl v úmyslu se vrátit a zaorat 
semena do půdy. Toto zprvu atraktivní vysvětlení neodpovídá zcela 
tomu, co se skutečně děje v tomto podobenství.“ (Sacra Pagina) 

• skalnatá pôda – „Mnohé části Palestiny mají tenkou vrstvu 
povrchové půdy, pod níž leží vápenec. Popis toho, co se děje se 
semenem, jež je zaseto na takovou půdu, poukazuje na znalost 
půdy a zemědělství.“ (Sacra Pagina) 

• do tŕnia – „Jedná se pravděpodobně o obecné označení různých 
druhů ostružiníku, bodláků, kopřiv atd. Takové křoviny se mohly 
používat k vymezení hranic hospodářova pole a zabraňovat 
vniknutí zvířat. Tento obraz může představovat hospodáře 
rozsévajícího na okraji svého pozemku.“ (Sacra Pagina) 



Rozsievač vyšiel rozsievať… 

"Rozsievač vyšiel rozsievať.  4 
Ako sial, niektoré zrná padli 
na kraj cesty; prileteli vtáky a 
pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali 
veľa zeme, a hneď vzišli, lebo 
neboli hlboko v zemi;  6 ale 
keď vyšlo slnko, zahoreli, a 
pretože nemali koreňa, uschli.  
7 Zasa iné padli do tŕnia, ale 
tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 
Iné zrná padli do dobrej zeme 
a priniesli úrodu: jedno 
stonásobnú, iné 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, 
nech počúva!" 

• Kto má uši, nech počúva! – v tej chvíli je poslucháčom všetko 
jasné: Rébus! Krížovka! Hádanka! A tak sedia a uvažujú a 
premietajú – isto kombinujú nielen so svojou skúsenosťou, ale aj s 
príbehmi, ktoré počuli v synagóge, v synagogálnej škole,… porov.: 

„To, že se podobenství o rozsévači týká něčeho, co přesahuje 
zemědělství, ukazují dva texty v 4. Ezd, palestinském židovském 
spise, který vznikl okolo r. 100 po Kr. a který se zamýšlí nad 
teologickými důsledky zničení Jeruzaléma a jeho chrámu v r. 70.  

V tomto díle zhruba současném s Matoušovým evangeliem je 
význačná metafora semene a žně:  

„Jako rolník seje do půdy mnohá semena a zasazuje množství 
sazenic, ale v určenou dobu nevzejde všechno, co bylo zaseto, ani 
nezapustí kořeny všechno, co bylo zasazeno, tak i ti, kdo jsou zaseti 
ve světě, nebudou všichni zachráněni" (4 Ezd 8,41).“ (Sacra Pagina) 



Rozsievač vyšiel rozsievať… 

"Rozsievač vyšiel rozsievať.  4 
Ako sial, niektoré zrná padli 
na kraj cesty; prileteli vtáky a 
pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali 
veľa zeme, a hneď vzišli, lebo 
neboli hlboko v zemi;  6 ale 
keď vyšlo slnko, zahoreli, a 
pretože nemali koreňa, uschli.  
7 Zasa iné padli do tŕnia, ale 
tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 
Iné zrná padli do dobrej zeme 
a priniesli úrodu: jedno 
stonásobnú, iné 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, 
nech počúva!" 

Poslucháči sú nabádaný hľadať hlbší zmysel textu aj samotnou 
povahou textu: 

• stonásobná úroda – „Takový výnos je velmi neobvyklý a je 
součástí extravagance tohoto podobenství.“ (Sacra Pagina) 

„Chybí tu jakýkoliv náznak, že by rozsévač měl v úmyslu se vrátit a 
pustit se do orání či do jakékoliv jiné práce. Jakmile je semeno 
jednou zaseto, je ponecháno samo sobě …  

Je tu předpoklad, že všechna semena jsou dobrá. Problém je v 
půdě, do níž jsou semena zaseta. Na rozdíl od prvních tří druhů 
půdy (cesta, kamenitá půda, trní) vydává dobrá půda nadmíru 
bohatou úrodu. …  

Je hospodář takový blázen, že seje na takových místech? Anebo se 
tu zdůrazňuje hospodářova marnotratnost a štědrost?“ 

(Sacra Pagina) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



 
 
 
OTÁZKA NA 
VÁS! 

OSOBA ROZSIEVAČA 
Rozsievač rozsieva aj tam, kam by normálne 
nerozsieval: na kraj cesty či do tŕnia; 

A nerobí to, čo by normálne robil: nezaoráva 
semeno; 

 

OSUD SEMIENOK 
Kraj cesty  vyzobali vtáci; 

Skalnatá pôda a bez koreňa  spálilo slnko; 

Tŕnie  udusilo 

Dobrá pôda  stonásobná úroda 

Čo to znamená? 



O ČO IDE V PODOBENSTVE?  
PRINCÍP...: 
 

Podobenstvo NIE JE dokonalá paralela…: 

Aby „sedelo“, Ježiš niektoré veci pozmení, či vynechá 
(napr. orbu a ďalšiu starostlivosť o pole), – ale aj preto, 
aby podnietil otázky poslucháčov! 

… a ani keď toto vezmeme do úvahy, nemôžeme 
povedať, že je paralela stopercentná a úplne všetko 
v tom podobenstve má nejaký symbolický paralelný 
význam a vzťah k „Božím veciam“. 

To je dôležité mať na pamäti, keď sa snažíme 
podobenstvo vysvetliť a pochopiť: 

• Porozumieť jeho hlavnej pointe a tomu, čo chcelo 
povedať,… 

• … a nesnažiť sa fantazírovať (napr. „Ale keby sa 
zaoralo… ako môžeme zaorávať Božie slovo?“ a pod.), 
ani násilne stotožňovať všetky aspekty príbehu s niečím 
„Božím“ (napr. „Prečo siatie a nie sadenie? Prečo 
rozhadzovanie namiesto sadenia do pripravených 
jamiek v pôde?“ atď.) 

Podobenstvo je jednoducho príbeh, ktorý môže poslúžiť 
na to, aby osvetlil zákonitosti a realitu Kráľovstva – 
spravidla podáva jednu konkrétnu myšlienkou a nad ňu 
by sme ísť nemali… 



Na kraji cesty… 

19 Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, 
prichádza Zlý a uchytí, čo 
bolo zasiate do jeho srdca. To 
je ten, u koho bolo zasiate na 
kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to 
je ten, kto počúva slovo a 
hneď ho s radosťou prijíma,  
21 ale nemá v sebe koreňa, je 
chvíľkový. Keď nastane pre 
slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo 
zasiate do tŕnia, to je ten, kto 
počúva slovo, ale svetské 
starosti a klam bohatstva 
slovo udusia a ostane bez 
úžitku.  23 A u koho bolo 
zasiate do dobrej zeme, to je 
ten, kto počúva slovo a chápe 
ho a ono prináša úrodu: 
jedno stonásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú." 

• do srdca – „„Srdce" zahrnuje jak intelektuální stránku, tak 
emocionální“ (Sacra Pagina) – čiže celého človeka. Celý človek 
slovo prijíma či odmieta, celý človek je tou „pôdou“. 

• a nechápe ho… – gr. syniemi: doslova zhromaždiť niečo, dať 
niečo dokopy, prenesene pochopiť niečo tým, že si v mysli „dáme 
veci dohromady“ (nárečovo „zesumírovať si“ niečo). 

• Zlý – čiže Diabol 

• uchytí ho – gr. harpazó: násilne sa niečoho zmocniť a odniesť to 
preč s použitím sily, často nadprirodzenej. 

• Prečo je potrebné pochopenie? 
• Prečo nestačí len s dobrým úmyslom konať podľa 

svojich predstáv o tom, čo je dobré? 
• Akým spôsobom Diabol vyberá Božie slovo z 

človeka, ktorý mu neporozumel a nechápe ho? 



Na kraji cesty… 

19 Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, 
prichádza Zlý a uchytí, čo 
bolo zasiate do jeho srdca. To 
je ten, u koho bolo zasiate na 
kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to 
je ten, kto počúva slovo a 
hneď ho s radosťou prijíma,  
21 ale nemá v sebe koreňa, je 
chvíľkový. Keď nastane pre 
slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo 
zasiate do tŕnia, to je ten, kto 
počúva slovo, ale svetské 
starosti a klam bohatstva 
slovo udusia a ostane bez 
úžitku.  23 A u koho bolo 
zasiate do dobrej zeme, to je 
ten, kto počúva slovo a chápe 
ho a ono prináša úrodu: 
jedno stonásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú." 

• do srdca – „„Srdce" zahrnuje jak intelektuální stránku, tak 
emocionální“ (Sacra Pagina) – čiže celého človeka. Celý človek 
slovo prijíma či odmieta, celý človek je tou „pôdou“. 

• a nechápe ho… – gr. syniemi: doslova zhromaždiť niečo, dať 
niečo dokopy, prenesene pochopiť niečo tým, že si v mysli „dáme 
veci dohromady“ (nárečovo „zesumírovať si“ niečo). 

• Zlý – čiže Diabol 

• uchytí ho – gr. harpazó: násilne sa niečoho zmocniť a odniesť to 
preč s použitím sily, často nadprirodzenej. 

• Prečo je potrebné pochopenie? 
• Prečo nestačí len s dobrým úmyslom konať podľa 

svojich predstáv o tom, čo je dobré? 
• Akým spôsobom Diabol vyberá Božie slovo z 

človeka, ktorý mu neporozumel a nechápe ho? 

POCHOPENIE 

Spása je objektívny 
stav, ku ktorému 
vedie objektívna 
cesta a vyžaduje 
objektívne 
podmienky. 

Musíme preto 
porozumieť 
podmienkam, aby 
sme ich mohli 
presne naplniť a 
doraziť tak do cieľa. 

 

NEPOCHOPENIE 

Konať v „dobrej viere“ 
veci, ktoré do Neba 
nevedú znamená 
nesmerovať do Neba: 

„Mnohí mi v onen deň povedia: 
“Pane, Pane, či sme 
neprorokovali v tvojom mene? 
Nevyháňali sme v tvojom mene 
zlých duchov a neurobili sme v 
tvojom mene veľa zázrakov?”  23 
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som 
vás nepoznal; odíďte odo mňa 
vy, čo páchate neprávosť!“   

(Mt 7,22-23 SSV) 



Na kraji cesty… 

19 Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, 
prichádza Zlý a uchytí, čo 
bolo zasiate do jeho srdca. To 
je ten, u koho bolo zasiate na 
kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to 
je ten, kto počúva slovo a 
hneď ho s radosťou prijíma,  
21 ale nemá v sebe koreňa, je 
chvíľkový. Keď nastane pre 
slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo 
zasiate do tŕnia, to je ten, kto 
počúva slovo, ale svetské 
starosti a klam bohatstva 
slovo udusia a ostane bez 
úžitku.  23 A u koho bolo 
zasiate do dobrej zeme, to je 
ten, kto počúva slovo a chápe 
ho a ono prináša úrodu: 
jedno stonásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú." 

• do srdca – „„Srdce" zahrnuje jak intelektuální stránku, tak 
emocionální“ (Sacra Pagina) – čiže celého človeka. Celý človek 
slovo prijíma či odmieta, celý človek je tou „pôdou“. 

• a nechápe ho… – gr. syniemi: doslova zhromaždiť niečo, dať 
niečo dokopy, prenesene pochopiť niečo tým, že si v mysli „dáme 
veci dohromady“ (nárečovo „zesumírovať si“ niečo). 

• Zlý – čiže Diabol 

• uchytí ho – gr. harpazó: násilne sa niečoho zmocniť a odniesť to 
preč s použitím sily, často nadprirodzenej. 

• Prečo je potrebné pochopenie? 
• Prečo nestačí len s dobrým úmyslom konať podľa 

svojich predstáv o tom, čo je dobré? 
• Akým spôsobom Diabol vyberá Božie slovo z 

človeka, ktorý mu neporozumel a nechápe ho? 

POCHOPENIE 

Spása je objektívny 
stav, ku ktorému 
vedie objektívna 
cesta a vyžaduje 
objektívne 
podmienky. 

Musíme preto 
porozumieť 
podmienkam, aby 
sme ich mohli 
presne naplniť a 
doraziť tak do cieľa. 

 

NEPOCHOPENIE 

Konať v „dobrej viere“ 
veci, ktoré do Neba 
nevedú znamená 
nesmerovať do Neba: 

„Mnohí mi v onen deň povedia: 
“Pane, Pane, či sme 
neprorokovali v tvojom mene? 
Nevyháňali sme v tvojom mene 
zlých duchov a neurobili sme v 
tvojom mene veľa zázrakov?”  23 
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som 
vás nepoznal; odíďte odo mňa 
vy, čo páchate neprávosť!“   

(Mt 7,22-23 SSV) 

AKO TO DIABOL ROBÍ? 

Ak človek nerozumie kresťanstvu a nechápe ho, 
Diabol mu začne hovoriť: 

– a ktovie ako to naozaj je, aj farár (biskup, 
Cirkev…) nehovorí nič, len svoje názory ( a ty zase 
máš svoje) a ani oni nevedia, čo a ako bude… 

– veď Boh je dobrý, nič zlé si neurobil, prečo by ťa 
mal trestať v Pekle? Zľutuje sa nad tebou! 

– To, čo robíš, určite stačí, väčšina ľudí nerobí ani 
to – a veď hádam Boh nenechá väčšinu ľudí zatratiť 
sa v Pekle nie? To by predsa neurobil! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Do skalnatej pôdy… 

19 Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, 
prichádza Zlý a uchytí, čo 
bolo zasiate do jeho srdca. To 
je ten, u koho bolo zasiate na 
kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to 
je ten, kto počúva slovo a 
hneď ho s radosťou prijíma,  
21 ale nemá v sebe koreňa, je 
chvíľkový. Keď nastane pre 
slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo 
zasiate do tŕnia, to je ten, kto 
počúva slovo, ale svetské 
starosti a klam bohatstva 
slovo udusia a ostane bez 
úžitku.  23 A u koho bolo 
zasiate do dobrej zeme, to je 
ten, kto počúva slovo a chápe 
ho a ono prináša úrodu: 
jedno stonásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú." 

• s radosťou – gr. chara: stav radosti a šťastia. 

• nemá v sebe koreňa – „Výraz „kořen" je použit jako metafora 
pro vnitřní stabilitu (viz Kol 2,7; Ef 3,17).“ (Sacra Pagina) 

• súženie – gr. thlipsis: problémy, prekážky, odpor, ktoré spôsobujú 
bolesť, utrpenie. Vrátane toho, keď musíme na prekonanie 
niečoho vynakladať veľkú námahu. 

• prenasledovanie – gr. diogmos: systematický a organizovaný 
proces prenasledovania a utláčania ľudí, ich zastrašovania a pod. 
Teda nielen nejaký spontánny akt nenávisti (ten spadá skôr do 
kategórie thlipsis, súženia), ale vyslovený pogrom. 

• hneď odpadne – gr. euthys, skandalizó: slovo sa používa na 
označenie pohoršenia. Doslova označuje prekážku, pascu, ktorá 
spôsobí pád a záhubu. Tu vo význame „hneď (euthys) spadne“, 
„hneď zahynie“. 

• Prečo musíme byť ochotní podstúpiť aj veľkú 
námahu? 

• … zniesť aj bolesť a utrpenie? 
• … neuhnúť dokonca ani pred prenasledovaním? 
• Prečo je zlé prispôsobiť sa a vyhnúť sa tomu a ostať 

len na rovine „baví ma to“ a „mám z toho radosť“? 



Do skalnatej pôdy… 
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bolesť, utrpenie. Vrátane toho, keď musíme na prekonanie 
niečoho vynakladať veľkú námahu. 

• prenasledovanie – gr. diogmos: systematický a organizovaný 
proces prenasledovania a utláčania ľudí, ich zastrašovania a pod. 
Teda nielen nejaký spontánny akt nenávisti (ten spadá skôr do 
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• hneď odpadne – gr. euthys, skandalizó: slovo sa používa na 
označenie pohoršenia. Doslova označuje prekážku, pascu, ktorá 
spôsobí pád a záhubu. Tu vo význame „hneď (euthys) spadne“, 
„hneď zahynie“. 

• Prečo musíme byť ochotní podstúpiť aj veľkú 
námahu? 

• … zniesť aj bolesť a utrpenie? 
• … neuhnúť dokonca ani pred prenasledovaním? 
• Prečo je zlé prispôsobiť sa a vyhnúť sa tomu a ostať 

len na rovine „baví ma to“ a „mám z toho radosť“? 

SÚŽENIE A PRENASLEDOVANIE 

Spása (Nebo) je objektívny stav 
bytia, života, konania. 

Byť spasený =  dosiahnuť tento 
stav a naučiť sa tak žiť. 

Byť zatratený = nedosiahnuť to. 

Na tejto ceste musíme 
nevyhnutne prekonávať prekážky: 

• v sebe. návyky a zotrvačnosť 
„starého človeka“, hriechu, neresti, 
vášní, žiadostivostí,… 

• okolo seba: odpor až nenávisť 
okolia, ktoré nezdieľa naše 
ambície a náš cieľ. 

 

POHODLNÉ 
KRESŤANSTVO 

… znamená, že nič z 
toho nerobíme – a 
preto ani nemáme 
šancu Nebo 
dosiahnuť. 

Podobne ako športovec: 
rekreačný  športuje, len 
keď ho to baví, ale nič 
nevyhrá. Olympionik 
vyhráva – ale len preto, 
že trénuje aj keď ho to 
nebaví a chce to veľkú 
námahu a vydržať aj 
bolesť a pod. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Do tŕnia… 

19 Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, 
prichádza Zlý a uchytí, čo 
bolo zasiate do jeho srdca. To 
je ten, u koho bolo zasiate na 
kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to 
je ten, kto počúva slovo a 
hneď ho s radosťou prijíma,  
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slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo 
zasiate do tŕnia, to je ten, kto 
počúva slovo, ale svetské 
starosti a klam bohatstva 
slovo udusia a ostane bez 
úžitku.  23 A u koho bolo 
zasiate do dobrej zeme, to je 
ten, kto počúva slovo a chápe 
ho a ono prináša úrodu: 
jedno stonásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú." 

• počúva – ale niet u neho dokonca ani toho počiatočného 
„prijatia s radosťou“… 

• svetské starosti – gr. merimna tou aionos: merimna doslova :byť 
tiahnutý na rôzne strany, rozpoltený; používané v zmysle strachu a 
obáv z niečoho, či o niečo; aion je vek, čiže to, čo nás rozpolcuje, 
sú strach a starosti o veci tohto času, čiže pozemského života. 

• klam bohatstva – o ktorom Ježiš hovorí: „Lebo aj keď má človek 
hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má“ (Lk 12,15 
SSV). Ale „tŕnie“ znamená veriť, že veci tohto sveta ma môžu 
urobiť šťastným, alebo aspoň spokojným, môžu „zvýšiť kvalitu 
môjho života“ – a preto sa musím venovať najprv im, najprv sa 
starať o ne. 

• udusia – gr. sympnigó: zabiť udusením. 

• Prečo je starosť o svetské veci prekážkou? 
• Prečo je zlé starať sa najprv o pozemské veci a až 

potom o Božie? 
• Aké chyby bežne robia aj ľudia, ktorí patria do Cirkvi 

a chodia do kostola? Na koho z nich (nás) sa tieto 
slová vzťahujú? 
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• svetské starosti – gr. merimna tou aionos: merimna doslova :byť 
tiahnutý na rôzne strany, rozpoltený; používané v zmysle strachu a 
obáv z niečoho, či o niečo; aion je vek, čiže to, čo nás rozpolcuje, 
sú strach a starosti o veci tohto času, čiže pozemského života. 

• klam bohatstva – o ktorom Ježiš hovorí: „Lebo aj keď má človek 
hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má“ (Lk 12,15 
SSV). Ale „tŕnie“ znamená veriť, že veci tohto sveta ma môžu 
urobiť šťastným, alebo aspoň spokojným, môžu „zvýšiť kvalitu 
môjho života“ – a preto sa musím venovať najprv im, najprv sa 
starať o ne. 

• udusia – gr. sympnigó: zabiť udusením. 

• Prečo je starosť o svetské veci prekážkou? 
• Prečo je zlé starať sa najprv o pozemské veci a až 

potom o Božie? 
• Aké chyby bežne robia aj ľudia, ktorí patria do Cirkvi 

a chodia do kostola? Na koho z nich (nás) sa tieto 
slová vzťahujú? 

POTREBA NASADENIA 

Spása je extrémny cieľ 
(zbožštenie!). 

Vyžaduje extrémne 
nasadenie. 

Čiže sústredenie 
maximálneho množstva 
času, síl a zdrojov. 

Ak to neurobíme, 
najskôr ani 
neuspejeme… 

POVAHA NEBA 

Podstatou Neba je byť 
Božou rodinou, Jedným 
Telom v Kristovi, Jednou 
Nevestou v Trojici. 

To vyžaduje lásku a 
zdieľanie. 

Bohatstvo vyžaduje 
opak – chránenie si 
seba a svojho, 
sústredenie na seba a 
nezdieľanie sa. Preto 
vylučuje spásu. 

OTÁZKA TÚŽBY 

Ak uprednostňujeme 
svetské veci pred 
nebeskými a svetský 
život pred nebeským,  

dávame tým jasne 
najavo, že netúžime po 
Nebi a teda ani po 
spáse. 

Nebo nám ale nemôže 
byť vnútené proti našej 
vôli. Preto ostaneme v 
Pekle sveta, zatratení 
podľa našej vôle. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Dobrá pôda… 

19 Keď niekto počúva slovo o 
kráľovstve a nechápe ho, 
prichádza Zlý a uchytí, čo 
bolo zasiate do jeho srdca. To 
je ten, u koho bolo zasiate na 
kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to 
je ten, kto počúva slovo a 
hneď ho s radosťou prijíma,  
21 ale nemá v sebe koreňa, je 
chvíľkový. Keď nastane pre 
slovo súženie alebo 
prenasledovanie, hneď 
odpadne.  22 U koho bolo 
zasiate do tŕnia, to je ten, kto 
počúva slovo, ale svetské 
starosti a klam bohatstva 
slovo udusia a ostane bez 
úžitku.  23 A u koho bolo 
zasiate do dobrej zeme, to je 
ten, kto počúva slovo a chápe 
ho a ono prináša úrodu: 
jedno stonásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú." 

• dobrá pôda – je opakom predchádzajúcich troch nedostatkov: 

- POČÚVAME, CHÁPEME a ROZUMIEME, o čo ide, ideme teda 
cestou, ktorá skutočne aj vedie k objektívnemu cieľu Božieho 
Života v Nebi; 

- CHCEME TO, jasne, bez rozpoltenosti, viac, ako všetko ostatné 
a preto je duchovný život a spasenie sa našou životnou prioritou 
a podriaďujeme jej všetko ostatné v našom živote; 

- SME ODHODLANÍ a STÁLI, pripravení zniesť námahu, bolesť 
obetu, čeliť prekážkam a nepriazni, nepriateľstvu i 
systematickému prenasledovaniu. Všetko toto je cena, ktorú 
sme zvážili a rozhodli sme sa ju zaplatiť. 

• Sme dobrou pôdou? 
• S ktorou z týchto troch požiadaviek úspechu máme 

najväčší problém? A prečo? Kde je jeho príčina? 
• A s ktorou máme najmenší problém? 
• Čo by sme si sami v praxi poradili urobiť? 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách? 

10 Tu pristúpili k nemu učeníci 
a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 
On im odpovedal: "Preto, že 
vám je dané poznať 
tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  
12 Lebo kto má, tomu sa pridá 
a bude mať hojne. Ale kto 
nemá, tomu sa vezme aj to, 
čo má.  13 Im hovorím v 
podobenstvách, lebo hľadia, 
a nevidia, počúvajú, a 
nepočujú, ani nechápu.  14 
Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo 
proroctvo: “Budete počúvať, 
a nepochopíte, budete 
hľadieť, a neuvidíte.  15 Lebo 
otupelo srdce tohoto ľudu: 
ušami ťažko počujú a oči si 
zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom 
nechápali a neobrátili sa - aby 
som ich nemohol uzdraviť.” 

• im nie je dané… vám je dané… – „V pochopení tu brání strnulé a 
zahlušené srdce, zabředlé do svých zájmů, kvůli kterým se uši 
zdráhají slyšet a oči se zavírají před světlem. „Srdce", které je na 
začátku a na konci v. 15, je střed zla i dobra.“ (Silváno Fausti) – 
porov. Ježišove slová: „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú 
zlé myšlienky, … hlúposť.  23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a 
poškvrňujú človeka.“  (Mk 7,21-23 SSV) 

Slovo „dané“ akoby naznačovalo, že aj keď všetko pochádza od 
Boha, nakoniec Boh každému dá to, po čom túži, čo sa mu páči a 
s čím je spokojný: 

múdremu múdrosť,  
hlúpemu hlúposť,  
svätému spásu,  
svetskému peklo…  

porov.: „Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto 
nemá, tomu sa vezme aj to, čo má“ (Mt 13,12 SSV) 



Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách? 

10 Tu pristúpili k nemu učeníci 
a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 
On im odpovedal: "Preto, že 
vám je dané poznať 
tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  
12 Lebo kto má, tomu sa pridá 
a bude mať hojne. Ale kto 
nemá, tomu sa vezme aj to, 
čo má.  13 Im hovorím v 
podobenstvách, lebo hľadia, 
a nevidia, počúvajú, a 
nepočujú, ani nechápu.  14 
Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo 
proroctvo: “Budete počúvať, 
a nepochopíte, budete 
hľadieť, a neuvidíte.  15 Lebo 
otupelo srdce tohoto ľudu: 
ušami ťažko počujú a oči si 
zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom 
nechápali a neobrátili sa - aby 
som ich nemohol uzdraviť.” 

• im hovorím v podobenstvách… – Ježiš nerobí nič iné, než že 
používa „evanjelizačnú techniku prvého kontaktu“: 

1) Prihovára sa bežným, dnes by sme povedali „profánnym“ 
jazykom, formou a spôsobom bežne rozšíreným (= inkulturácia); 

2) Prebúdza otázky a záujem; 

3) Následne pokračuje podľa odozvy, ktorú dostane. 

Podobenstvo o rozsievačovi je tak vlastne súčasne aj úvodným 
popisom a vysvetlením toho, čo Ježiš práve robí: rozsieva všade a 
všetkým bez rozdielu a úplne rovnako. 

• Niekde padne „do tŕnia“ – títo ľudia si jeho slová letmo 
vypočujú, nechajú sa uzdraviť – a potom utekajú späť, ku 
svojim svetským starostiam a svetskému biznisu. 

• Niektorí ho s radosťou počúvajú a prijímajú – ale predstava 
obety a námahy ich odradí (porov. „Bohatý mladík“ z Mt 
19,16nn) 

• Niektorí sa aj pridajú – ale keď príde prenasledovanie, 
rozpŕchnu sa… (dokonca aj apoštoli to v slabej chvíľke urobia) 



Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách? 

10 Tu pristúpili k nemu učeníci 
a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 
On im odpovedal: "Preto, že 
vám je dané poznať 
tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  
12 Lebo kto má, tomu sa pridá 
a bude mať hojne. Ale kto 
nemá, tomu sa vezme aj to, 
čo má.  13 Im hovorím v 
podobenstvách, lebo hľadia, 
a nevidia, počúvajú, a 
nepočujú, ani nechápu.  14 
Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo 
proroctvo: “Budete počúvať, 
a nepochopíte, budete 
hľadieť, a neuvidíte.  15 Lebo 
otupelo srdce tohoto ľudu: 
ušami ťažko počujú a oči si 
zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom 
nechápali a neobrátili sa - aby 
som ich nemohol uzdraviť.” 

• otupelo srdce… – Už nehľadá Boha. Nesmädí po Kráľovstve. 

Miesto toho (dnes) od Cirkvi čakajú len nejaké potešenie a 
povzbudenie v tom, že nakoniec žijú a konajú správne, sú v 
poriadku, nemusia nič meniť, Pán boh sa o nich postará a oni 
nemusia nič, len ísť ako idú – a keď raz zomrú (čo už, „každý tam 
musí“), tak ich Pán isto-iste vezme do Neba, ako inak… 

Ale (ako nás práve Ježiš naučil) – takéto „uistenie“ dáva iba Diabol, 
Boh nie…  

• oči si zavreli… – Táto otupenosť nie je vecou nejakého 
predurčenia zo strany Boha, či Božieho zavrhnutia. Je výsledkom 
ľudského rozhodnutia, návyku nekajúcnosti a zatvrdenosti 
Božiemu hlasu. Je to podstata hriechu proti Duchu Svätému… 

• aby som ich nemohol uzdraviť – Hriech je tu vykreslený ako 
choroba, ako zlo, ktoré samo je trestom a pohromou. Boh 
prichádza naopak ako Lekár, Vykupiteľ a Záchranca. Ale keď človek 
sám nechce byť uzdraveným vykúpený a zachránený, ostáva aj 
Boh bezmocný, „bez práce“ – a človek bez nádeje…  



Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách? 

16 Ale blahoslavené sú vaše 
oči, že vidia, aj vaše uši, že 
počujú.  17 Veru, hovorím 
vám: Mnohí proroci a 
spravodliví túžili vidieť, čo 
vidíte vy, ale nevideli, a 
počuť, čo vy počúvate, ale 
nepočuli.  18 Vy teda počujte 
podobenstvo o rozsievačovi 

• blahoslavené oči, že vidia… – Božie divy a zázraky sa 
uskutočňujú tu a teraz, viditeľne a okolo nás. Stačí hľadieť a 
uvidíme ich! 

Nie maličkosti ako uzdravenia a pod. Zázrak samotného 
Kráľovstva, na ktorý túžili králi a proroci hľadieť, keď ešte žili na 
zemi.  

Ale schopnosť – ochota! – vidieť je zase našou voľbou. Slepota aj 
zrak – oboje je naša voľba! 

• vy teda počúvajte… – tam, kde Ježišova evanjelizácia 
podobenstvami prebudila smäd a túžbu a dychtivosť, nasleduje 
Ježišova katechéza, v ktorej veci už jasne vysvetľuje. 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



 
 
 
OTÁZKA NA 
VÁS! 

Ako by táto 
technika vyzerala 
dnes? 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.  2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto 
nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.  3 Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač 
vyšiel rozsievať.  4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;  6 ale keď vyšlo slnko, 
zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.  7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 Iné 
zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, nech počúva!"  10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má.  13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani 
nechápu.  14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a 
neuvidíte.  15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.”  16 Ale 
blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.  17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a 
spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.  18 Vy teda 
počujte podobenstvo o rozsievačovi:  19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza 
Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,  21 ale nemá v sebe 
koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.  22 U koho 
bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a 
ostane bez úžitku.  23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono 
prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."  

(Mt 13,1-23 SSV) 



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.  2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto 
nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.  3 Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač 
vyšiel rozsievať.  4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;  6 ale keď vyšlo slnko, 
zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.  7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 Iné 
zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, nech počúva!"  10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má.  13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani 
nechápu.  14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a 
neuvidíte.  15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.”  16 Ale 
blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.  17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a 
spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.  18 Vy teda 
počujte podobenstvo o rozsievačovi:  19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza 
Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,  21 ale nemá v sebe 
koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.  22 U koho 
bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a 
ostane bez úžitku.  23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono 
prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."  

(Mt 13,1-23 SSV) 



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.  2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto 
nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.  3 Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač 
vyšiel rozsievať.  4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;  6 ale keď vyšlo slnko, 
zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.  7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 Iné 
zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, nech počúva!"  10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má.  13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani 
nechápu.  14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a 
neuvidíte.  15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.”  16 Ale 
blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.  17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a 
spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.  18 Vy teda 
počujte podobenstvo o rozsievačovi:  19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza 
Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,  21 ale nemá v sebe 
koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.  22 U koho 
bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a 
ostane bez úžitku.  23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono 
prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."  

(Mt 13,1-23 SSV) 



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.  2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto 
nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.  3 Hovoril im veľa v podobenstvách: "Rozsievač 
vyšiel rozsievať.  4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.  5 Iné padli na 
skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;  6 ale keď vyšlo slnko, 
zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.  7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.  8 Iné 
zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné 
tridsaťnásobnú.  9 Kto má uši, nech počúva!"  10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im 
hovoríš v podobenstvách?"  11 On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského 
kráľovstva, ale im nie je dané.  12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 
vezme aj to, čo má.  13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani 
nechápu.  14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a 
neuvidíte.  15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a 
ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.”  16 Ale 
blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.  17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a 
spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.  18 Vy teda 
počujte podobenstvo o rozsievačovi:  19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza 
Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.  20 U koho bolo 
zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,  21 ale nemá v sebe 
koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.  22 U koho 
bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a 
ostane bez úžitku.  23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono 
prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."  

(Mt 13,1-23 SSV) 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel dvadsiaty prvý... 

inky 2016 


