
„Pravidlo...“ 

Suspírium: „Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona! Som len hosť na 

zemi, neskrývaj predo mnou svoje príkazy! Duša sa mi ustavične umára túžbou 

za tvojimi predpismi.“ (Žalm 119,18-20) Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 105. 1. verš: „Nuž, Pánovi všetci spievajte...” 

 

Pozdrav: „[...] je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až 

naveky! Haleluja! (Žalm 117, 2b).“ Amen.  

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla 

Efezanom v 5. kapitole v ôsmom až desiatom verši takto: 

„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a 

pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi.“ (Ef 5,8b-10a) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Chválospev č. 237: „Múdrosti poklad z neba je slovo Božie nám,...“   

 

Vzdych: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý 

seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa 

vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov.“ (Gal 1,3-5) Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 4, 1-20. 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v štvrtej kapitole od 

prvého po dvadsiaty verš nasledovne. 

 „Opäť začal učiť pri mori. Zhromaždil sa k nemu taký veľký zástup, že nastúpil 

do člna na mori a posadil sa tam, zatiaľ čo celý zástup zostal na brehu mora. 

Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril: 

„Počúvajte! Rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, niektoré zrno padlo na kraj 

cesty, prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo 

dostatok zeme. Hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, 

spálilo ho a pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi tŕnie. Tŕnie sa 

rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy, 

vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu: niektoré tridsaťnásobnú, iné 

šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú.“ A dodal: „Kto má uši na počúvanie, 

nech počúva!“ Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho spolu s Dvanástimi, sa 

ho pýtali, čo znamenajú podobenstvá. Povedal im: „Vám je dané poznať 

tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v 

podobenstvách, aby len hľadeli a hľadeli, ale nevideli, a aby len počúvali a 

počúvali, ale nechápali, aby sa neobrátili a nebolo im odpustené.“ Potom im 



povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky 

ostatné podobenstvá? Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty sú tí, čo ho 

počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Podobne 

je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy: keď slovo počujú, hneď ho 

s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. Keď potom príde 

súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď odpadnú. A u iných je zasiate 

do tŕnia. Oni slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, mámenie bohatstva a 

žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže 

zostáva bez úžitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiate do dobrej pôdy: slovo 

počúvajú, prijímajú a prinášajú úžitok tridsaťnásobný, šesťdesiatnásobný, ba aj 

stonásobný.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba: 

Drahý Kristus Pán! Velebíme Ťa za Tvoju neoblomnú činnosť. Tvoje čisté slovo je 

zasiate, ale akú úrodu prinesie, to vieš len Ty sám. Odpusť nám, predivný radca a 

ustavičný rozsievač, že my zabúdame na Tvoje zlaté pravidlá. Myslíme si, že sa 

môžeme zahrávať s najúprimnejším pokladom nebies, a to s vierou. Vyznávame 

Ti, že sme hazardérmi toho najdrahšieho, a to vlastných životov. Kto vie spočítať 

Tvoje dobrodenia? Kto vie spočítať to bohatstvo, ktoré si už zasial v našom svete? 

Príď medzi nás, Pane náš, a daj skrze moci Ducha Svätého, aby sme uposluhli to 

Slovo, ktoré je pravidlom večného života. Boh pokoja a milosti, vyučuj nás, a daj 

aby sme si osvojili to, čo je také ťažké: nechať sa viesť Tvojim Slovom. Tebe je milé 

pokorné srdce, prosíme, vytvor v nás to, veď v nás kumuluje pýcha, zlomyseľnosť 

a podráždenosť. Do Teba vkladáme našu nádej, a len na Teba sa spoliehame, veď 

len Ty vieš čo nám spolupôsobí za dobré. Požehnaj našu pozemskú púť a kroť nás 

i dnes živým slovom, aby to drahé zasiate semeno bolo nielen našou úrodou, ale 

aj obživou iných a maloverných vôkol nás. V mene Ježiša Krista, verného 

Pastiera, vypočuj našu modlitbu. Amen.     

 

Pieseň: Chválospev č. 345:  „Dobré je, Pane Ježišu...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Zaobchádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zeébom, [...], s tými, čo 

hovorili: „Zaberme Božie pastviny.“ Tváre im naplň hanbou, Hospodin, aby 

hľadali tvoje meno. Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hospodin, len ty si 

najvyšší na celej zemi.“ (Žalm 82,12a.13.17.19) Amen. 

 

Textus: Evanjelium podľa Marka 4,25 



Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v štvrtej kapitole 

v dvadsiatom piatom verši nasledovne: 

„lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má.“ 

 

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu 

Ježišovi Kristovi! 

Múdroslovné ponaučenie uzatvára podobenstvo a výklad podobenstva 

o rozsievačovi: „lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj 

to, čo má.“ Podľa Ježiša Krista, ten kto má, prináša úrodu, a to nie hocijakú: 

niektoré tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú.“ Kto má, ten 

nie je chvíľkový, ale zásadový. Kto má, ten sa prenasledovania nebojí, ale naopak 

i v prenasledovaní bojuje za svoje presvedčenie, ktoré pochopil skrze krv Ježiša 

Krista. Kto má, svoje starosti, bremená nosí s vierou. Kto má, ten svoje ťažkosti 

odovzdáva Ježišovi, mocnému Pánovi, Baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. Pri 

čítaní, počúvaní a zachovávaní Božieho slova v nás musí rezonovať Ježišovo 

pravidlo, ktoré by sme od Ježiša nikdy nečakali. Rozmýšľa akoby ekonomicky. 

Majetok bohatého má tendenciu sa zväčšovať, kým chudobný sa musí brániť ešte 

väčšej chudobe. Kruté a neúprosné pravidlo. Horká ľudová múdrosť. Avšak 

provokatívne pravidlo pre duchovnú oblasť života každého z nás. Pravidlo 

jednoducho stvorené pre vzrast osobnej viery.  

Výsledok zrna je a musí byť jednoznačný. Ľudská snaha musí byť odpoveďou na 

vklad zrna. Ľudské úsilie musí byť odpoveďou pre službu rozsievača. Prvou 

mienkou Božieho Slova pre nás je: „Čo ľudia ako Pánovi učeníci vyprodukujú 

z Božieho daru?“ Čím viac človek vkladá do Božích darov, tým viac získa. Kto 

má... Nachádzať to, čo si nikdy nevlastnil, je Boží dar, drahý brat a milá sestra. 

A keď nedáva nič, samozrejme, nenájde a nepochopí nič. Drahí bratia a milé 

sestry! Ak nulu, teda nič vynásobíme čímkoľvek, stále nám ostane nula, no ak 

máme aspoň čosi a toto potom násobíme niečím, to, čo máme, sa nám 

rozmnožuje. Existujú miesta, kde aj málo bolo, je a bude veľa. Existujú však 



miesta, kde si ľudia nič nevážia a nenarábajú s ním, a nevedia sa navzájom 

obdarúvať. Opovrhujú s Božími darmi. Spomeňme si na apoštola Petra a Jána ako 

sa osobne a nezištne zahľadeli do života od narodenia chromého muža pri 

chrámovej bráne: „Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene 

Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6) Čo mám, to ti dám. Ovocia 

viery. Klasy lásky. Zrnká nádeje. Kto má... Ježišovo pravidlo sa vzťahuje na môj 

osobný vierohodný život: „Či mám alebo nemám túžbu po raste, zmene, 

modlitbe a zmierení?“ Moja snaha pochopenia. Moja snaha zmierenia. Moja 

snaha a moje úsilie o vzrast. Aká je intenzita našej osobnej túžby pochopiť, nájsť, 

vlastniť veci Božieho kráľovstva? Kto má vieru, pozná jej moc. Kto ju nemá, 

všetko stratil. Kto aspoň trochu pochopil Božie slovo, uvažuje nad ním, premýšľa 

o vlastnej viere, podelí sa so svojimi pochybnosťami. Kto má, veľa získal a mnoho 

odovzdal. Kto však nepochopil, neuvažuje nad ním, nerozmýšľa zacielene! Ježiš 

podotýka svojimi podobenstvami o Božom kráľovstve to, aby sme sa 

zdokonaľovali vo viere. Ježiš svojimi podobenstvami podčiarkuje pred vlastnými 

učeníkmi: „Uchopte meč Ducha!“ „Vzmužte sa!“ Počúvajte otvoreným srdcom. 

Ježišovo pravidlo je výzvou pre každého kresťana. Málo, veľa, všetko, alebo nič je 

veľkým výkričníkom, aby sme vedeli obozretne zaobchádzať s obrovským 

darom. Ak si dostal dar viery, ako s ním budeš zaobchádzať, drahý brat? Ak 

semeno viery vyklíčilo v tvojom vnútri, ako budeš ďalej postupovať, milá sestra?  

Podľa Ježiša máme dve možnosti: Môžeš všetko stratiť alebo môžeš všetko získať! 

Ježiš je vedomí toho, že čo je jeho úlohou. On je rozsievač, On seje! My sme 

učeníci. Máme na to, aby sme pochopili to slovo, ktoré vkladá do našich sŕdc? 

Nie, sami vôbec nie. Duch Svätý osvieži a osvieti naše mysle. S Ježišom budeme 

favoritmi. Bez Ježiša bankrotujeme.  

Nakoniec Ježišovo pravidlo obsahuje aj misijné prvky. Čo sme počas Jeho služby 

pochopili, to je preto, aby sme to šírili. Kto sa stal učeníkom Ježiša Krista, nemôže 

sa skrývať za Ježišovou zásterou ako malé hanblivé dieťa za mamičkinou sukňou. 



Čo sme pochopili z Jeho výrokov, to musíme odovzdať ďalej. Naša misia nie je 

len porozumieť. Našou misiou je odovzdať porozumený výklad. Tlmočiť, 

dokladovať Ježišove slová. Učeník má toho veľa. Ježišove podobenstvá vedú 

človeka k osobnej úvahe ako môžem byť osožný pre vlastnú komunitu. Ak som 

získal, ak som dostal, to nemôžem skrývať, zatajiť, ale musím vystihnúť pointu 

živej viery. Ježišov cieľ je, aby jeho učeníci vystúpili na vyšší level. Pre rast, pre 

vzrast, pre obnovu, pre Krista, pre vzkrieseného Ježiša slúžiť celému 

spoločenstvu. Kto má, vie, že Jeho služba je pre rodinu, pre detí v cirkevnom 

zbore na detskej besiedke, pre chorých na nemocničnom lôžku, pre bezdetných 

v spoločenstve, pre skôr narodených, pre nevyliečiteľných, pre kategórie, ktoré 

nedisponujú s tým, čím ten dotyčný Ježišov učeník. Rozsievač koná to, čo má. To 

je najviac i dnes: SEJE. ROZSIEVAČ vychádza aj dnes a koná si svoju službu. 

Zasiahne životy. Obnoví naše vnútra, ale kde padne to zrno, to my nevieme. 

V akom duchovnom rozpoložení nás zasiahne, to my nevieme, či to bude 

skalnatá pôda, či to bude medzi tŕnie, alebo to bude dobrá pôda, ale úroda bude 

viditeľná a hmatateľná. Kto má, ten rozdáva. Kto nemá, tomu Boh zoberie aj to, čo 

má, t.j. príslušnosť k Božiemu ľudu. Dávajme pozor, aby v nás osobne žilo 

Ježišovo pravidlo. Boh nám chce len dobré. Boh nám chce len to najlepšie. Dary 

nebeského kráľovstva vo forme zrna a semena aj dnes sú pripravené. Prijať 

a pochopiť Božie Slovo s otvoreným srdcom. Prijať a pochopiť Božie Slovo 

s vierou, s láskou a s nádejou.  

Nakoniec Ježišove výroky pochopíme až po Ježišovom zmŕtvychvstaní. „Amen, 

amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane 

samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,24) Veľká úroda má svoje 

opodstatnenie len tam, kde človek zistí, že v KOM „máme vykúpenie a 

odpustenie hriechov.“ (Kol 1,14) Úsilie človeka pri zvestovaní evanjelia zaváži len 

tam, kde učeník pochopí službu Ježiša Krista, Ktorý ako prvé a jedinečné 

pšeničné zrno odumrelo, a prinieslo veľkú úrodu neoblomnej lásky. Kto má, vie, 



čo získal. Kto má, vie z akého kvalitného pšeničného zrna je postavené nebeské 

kráľovstvo. Kto má... Pridanou hodnotou našich životov je Kristus, ktorého 

velebme a chváľme za to, čo máme. Lebo kto má, je obdarený a bude mu pridané 

viac a viac. Ježišovo pravidlo je jasné v živote učeníkov Buď „viac a viac“, alebo 

„menej a menej“ a nakoniec nič. Nezabúdajme, Ježiš ponúka všetko. Amen.  

Modlitba:  

„Ďakujeme Ti, láskavý a milosrdný Otče náš v mene Ježiša Krista, že Tvoje 

pravidlá predstavujú plnú výchovu. Odpusť nám, že mi svojím konaním Ťa 

v každom čase zarmucujeme, ale „Ty karháš toho, koho miluješ, ako otec syna, 

ktorého má rád.” (Prís 3,11-12).” Tvoja „múdrosť, ktorá prichádza zhora, je 

predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná 

milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva.” (Jk 3,17) 

Vyznávame Ti, že sme unavené údy, ktoré sú poznačené znakom časnosti, ale Ty 

ako Obranca Izraela a vyvoleného ľudu uisťuješ, aby sme nikdy nezabudli, kto 

nás vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina, nášho osobného Pána sa 

máme báť, Tebe slúžiť a na Tvoje meno prisahať.“ (VMojž 5,11-13) Pomôž nám 

milostivý Strážca, aby naše „oči sa budili skôr než nočné stráže, aby sme 

premýšľali o tom, čo si povedal.” (Žalm 119,148)!” Daruj nám pravú bázeň, ktorá 

sa neopiera o tento svet, ale hľadá vymoženosti Tvojho kráľovstva, ktorá je 

vybudovaná skrze krv Ježiša Krista. Prosíme Ťa, aby si zachoval v našom srdci 

Ježišove slová, aby sme o nich vo dne v noci premýšľali.” (Lk 2,19) Nauč nás 

slovami Krista, nášho Pána utešovať chorých, vľúdne sa prihovárať k 

malomyseľným, bratom a sestrám, ktorí Ťa úprimne hľadajú, ale nenachádzajú.“ 

(viď. IMojž 50,21).” „Nech z našich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na 

budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť.“ (Ef 4, 29) V mene Ježiša 

Krista, prosíme, vypočuj našu modlitbu, aby to viac v našom vnútri sa 

rozmnožilo, a i to málo prinieslo úrodu iným. Daruj aj nám to, čo si nemôže 

zakúpiť a daj, aby to, čo sme dostali ako dar od Teba, nebeské svetlo, bolo pre nás 

všetkým, „lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo 

má.“ Amen.   Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Ľud sa radoval z ich milodarov, lebo z celého srdca ochotne obetovali 

Hospodinovi.“ (IKron 29,9a) 

 

Požehnanie: „Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj 

život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,28) Amen. 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 248: „Ježiš Kristus cirkev založil...“ 


