
XI. neděle v mezidobí 
Ez 17,22-24 
2Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34 

Semeno klíčí a roste, člověk ani neví jak... 
Mk 4,27 

Tak takové je Boží království: jako člověk, který hází semeno do země (srv.: Mk 4,26). Ježíš mluví o těch největších a nejhlubších věcech s od-
zbrojující jednoduchostí. Moc nefilozofuje, nehloubá, jednoduše mluví o obyčejném životě. Vypráví o životodárné síle ukryté ve výhonku 
rostlinky, o tom, jak je nekonečno obsaženo v tom nejmenším hořčičném semínku… Asi proto, že život a evangelium směřují k témuž cíli, jdou 
týmž směrem: k rozvinutí, k rozkvětu života ve všech jeho podobách, k plnosti života, k životu věčnému. 
 

Bůh je neúnavný rozsévač. Bez ustání zúrodňuje půdu našeho života i světa kolem nás. Každý z nás je hrstkou země, do které Bůh už dávno 
vložil zárodky života. A nikdo není ochuzen, nikdo není prázdný, protože Boží ruka zasévá i dnes, Bůh nepřestává tvořit ani dnes. Na nás je, 
abychom zárodek přiváděli ke zrání, k dospělosti. Ale síla zrání je uvnitř zárodku samotného. Ať spíš, nebo jsi vzhůru, ve dne i v noci semeno 
klíčí a roste (srv.: Mk 4,27). A to je uklidňující! Boží věci klíčí a vykvétají díky své vlastní vnitřní síle, která je vždy obsažena ve věcech, které 
jsou dobré, krásné a pravdivé. Bůh tak uzrává v každém člověku, v celém světě, v dětech, které odmítají chodit do kostela, i v lidech, o kterých 
si myslím, že jsou úplně prázdní, že snad nenesou žádné plody..., v každém srdci Bůh uzrává. 
 

A tak nás dnes Ježíš možná vyzývá hlavně k trpělivosti, k tomu, abychom se nenechali sevřít úzkostí a strachem, abychom se zbavili fobie, že 
musíme mít všechno pod kontrolou, že všechno ve svém duchovním životě musíme naprogramovat a pochopit. Sám život nás možná přivádí k 
tomu, že všechno záleží na nás, na naší vůli, že je třeba, abychom všechno plánovali… a nebezpečí, že začneme tuto filozofii aplikovat i na 
svůj duchovní život, hrozí dnes nám všem. Každý z nás se jednoho dne s nadšením vydal na cestu evangelia. Každý z nás jednoho dne vytušil, 
že na této cestě najde pravdu, plnost života. Možná to bylo skrze silnou emotivní zkušenost, možná skrze zkušenost společenství, komunitní-
ho života, možná díky modlitbě… Pak ale po nějakém čase přijdou první obtíže: únava, těžkosti v modlitbě, vyprahlost, neklid, pochybnosti… A 
člověk se začne ptát, jestli se náhodou nespletl, jestli je toto opravdu ta jeho pravá cesta. Co mám dělat? A Ježíš dnes říká: nedělej nic! Nech 
dělat Boha! Jestli je semínko už zaseto, buď v pokoji a nech to na Pánu. Náš vnitřní duchovní život má své časy a své rytmy, kterými nemůže-
me manipulovat a ve kterých má vždy první slovo Bůh. 
 

Nejde ale o to stát se založenýma rukama. První na řadě je sice vždycky Boží iniciativa, ale Ježíš nás zároveň vyzývá, abychom i my rozsévali v 
hojnosti zrnka Božího slova. Možná ani ne tak na dlažbu našich kostelů, ale na podlahu našich domovů, ulic, kanceláří… A nedělali si starosti, 
semeno poroste samo. Svět už je spasen, jen o tom ještě neví. Ale my už jako spasení žít můžeme, tak jak umíme. Bůh je větší než my a koná. 

 

„Bůh nás miluje a miluje nás všemi možnými způsoby, v každém okamžiku našeho dne.“  

o. Mario Borzaga, omi 


