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Po	pridigi	je	v	Cerkvi	križa,	pristopila	k	pastorju	Andy	Harrisu	neka	žena	in	rekla:	
»Odhajam	iz	vaše	cerkve	in	ne	bom	se	vrnila.«	Večina	pastorjev	je	že	kdaj	slišalo	te	
besede,	ki	so	v	razočaranje	in	boleče.	Torej,	če	ste	že	nekaj	časa	pastor,	ste	verjetno	
že	slišali	kaj	takega.	
		
Pastor	odgovori	tej	ženi:	»Ali	bi	lahko	povedala,	zakaj	čutiš	potrebo	po	odhodu	in	se	
ne	bi	več	vrnila?«	
	
Rekla	je:	»No,	videla	sem,	da	ženska	ogovarja	drugo,	moškega,	ki	je	hinavec,	slavilna	
skupina	ne	živi	pravega	življenja,	ljudje	med	pridigo	gledajo	v	svoje	telefone,	in	
veliko	stvari	je	napačnih	v	vaši	cerkvi.«	
	
Pastor	Andy	je	bil	žalosten,	ko	je	slišal	njene	razloge;	saj	jih	že	slišal	prej	in	niso	ga	
presenetili.	
	
Vendar	ji	je	rekel:	»Predno	odidete,	ali	mi	lahko	naredite	uslugo?	Vzemite	kozarec	
poln	vode	in	trikrat	pojdite	okoli	cerkve	ne	da	bi	polili	kakšno	kapljico	vode.	Potem	
lahko	odidete,	če	je	to	vaša	želja.«		
	
»To	je	nenavadna	prošnja,«	je	rekla	žena,	»no,	tudi	prav!«	S	kozarcem	polnim	vode	
je	obhodila	cerkev	trikrat	in	niti	kapljice	ni	polila.		
	
Potem	ji	je	pastor	rekel:	»Samo	še	ena	stvar	preden	odidete.	Ko	ste	hodili	okoli	
cerkve	ali	ste	videla,	kakšno	opravljanje	(ogovarjanje)?		–	Ne!	
Ali	ste	videli		hinavca	ali	ljudi,	ki	se	igrajo	s	telefoni,	itn.?	–	Ne!		
Vidite,	bili	ste	tako	osredotočeni	na	kozarec	in	pri	tem	pazili,	da	se	ne	bi	spotaknili,	
da	niste	utegnili	skrbeti,	kaj	delajo	drugi.«	
	
Ko	svoje		oči	usmerimo	na	Jezusa,	nimamo	časa,	da	bi	videli	napake	drugih.	
Iztegujemo	svojo	roko	k	drugim	v	potrebi	in	se	osredotočamo	na	svojo	hojo	z	
Gospodom.		

5.	PRILIKA	
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Razlaga	besed	

• Sejalec	–	je	oseba,	ki	oznanja	
evangelij,	 pridiga	 Božjo	
besedo.	

• Seme	–	se	nanaša	na	razlago	
Svetega	 pisma,	 sporočila	
evangelija,	to,	kar	slišimo.	

• Zemlja	–	so	srca	poslušalcev,	
ki	slišijo.		

• Slišati	 –	 kdor	 razume,	
sprejme	 v	 svoje	 srce,	
uporabi,	 kar	 se	 je	 učilo	 in	
ohranja	v	tej	rabi.	

• Sad	 –	 najprej	 je	 kesanje,	
nato	 preusmeritev	 (spre-
memba	 smeri)	 in	 odločitev,	
da	 nadaljuje,	 kar	 se	 kaže	 v	
sadu	 Duha	 in	 se	 odraža	 v	
posameznikovem	 življenju	
(Galačanom	5,22-23).				

	

(Marko	4,1-20;	Luka	8,4-15)	
Takrat	jim	je	veliko	povedal	v	prilikah.	Dejal	je:	»Sejalec	je	šel	
sejat.	4	Ko	je	sejal,	je	nekaj	semena	padlo	ob	pot.	Priletele	so	
ptice	in	ga	pozobale.	5	Drugo	seme	je	padlo	na	kamnita	tla,	kjer	
ni	imelo	veliko	prsti.	Hitro	je	pognalo,	ker	ni	imelo	globoke	
zemlje.	6	Ko	pa	je	sonce	vzšlo,	ga	je	ožgalo,	in	ker	ni	imelo	
korenine,	se	je	posušilo.	7	Spet	drugo	je	padlo	med	trnje	in	trnje	
je	zrastlo	ter	ga	zadušilo.	8	Druga	semena	pa	so	padla	na	dobro	
zemljo	in	so	dajala	sad:	eno	stoternega,	drugo	šestdeseternega	
in	spet	drugo	trideseternega.	9	Kdor	ima	ušesa	[za	poslušanje],	
naj	posluša!«	
	
Preberite	do	23.	vrstice,	ker	vsebuje	Jezusovo	tolmačenje.	

	

• Ta	prilika	je	o	sluhu	(slišati,	poslušati),	ker	nam	
jo	Jezus	sam	razlaga,	se	bomo	raje	osredotočili	
na	uporabo	kot	pa	na	samo	razlago	zadev.		

• Nekateri	 pravijo,	 da	 pridiganje	 ni	 učinkovito.	
Opazite	lahko,	da	celo	po	Jezusovih	prilikah	ni	
bilo	 vse	 njegovo	 pridiganje	 učinkovito	 ali	 ni	
obrodilo	 sadu.	 Tukaj	 ni	 problem	 v	
komunikaciji,	 temveč	 v	 tem,	 da	 je	 Jezus	 imel	
opravka	s	človeškim	srcem.	Jezus	pravi	v	Luku	
13,24:	»prizadevajte	si	[bojujte	se],	da	vstopite	
skozi	 ozka	 vrata.«	 Tukaj	 vidimo	 Jezusovo	
zapoved	 nam,	 da	 slišimo,	 saj	 če	 slišimo,	
obrodimo	 sad.	 Sluh	 je	 ta,	 ki	 nas	 privede	 do	
tega,	da	vstopimo	…	 zato	 si	prizadevajmo,	da	
slišimo.		

• Opozorilo	–	opaziti	bi	morali,	da	slišati	ni	tako	
enostavno.	V	tej	priliki	Jezus	citira	Izaija,	da	bi	
pokazal	 ljudem,	 da	 poslušajo,	 pa	 ne	 slišijo,	 in	
to	pomanjkanje	sluha,	je	obtožba	proti	njim.	Iz	
tega	lahko	vidimo,	da	sta	dva	učinka	pridigane	
besede:	 ljudje	 slišijo	 ali	 pa	 ne	 slišijo.	 Tisti,	 ki	
slišijo,	obrodijo	sad,	tisti,	ki	ne	slišijo,	pa	jim	je	
ta	 pridiga	 v	 obsodbo.	 Torej,	 slišati	 je	 resna	
stvar.		
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? Kaj	predstavljajo	štiri	vrste	zemlje?	
• Te	štiri	vrste	zemlje	predstavljajo	štiri	vrste	srca	poslušalcev.		

	
? Kaj	je	najpomembnejši	vidik,	ki	ga	Jezus	tukaj	uči?	

• Slišati.	»Bodite	previdni,	kako	slišite!«	
	
? Kaj	je	bil	vzrok,	da	prva	skupina	ni	slišala?	

(v.	4)	»…	 je	nekaj	semena	padlo	ob	pot.	Priletele	so	ptice	 ...«	 (v.	
19)	 »K	 vsakemu,	 ki	 posluša	 besedo	 kraljestva	 in	 je	 ne	 razume,	
pride	hudič	in	mu	ugrabi,	kar	je	vsejano	v	njegovo	srce	…«		
• Seme	je	posejano,	oseba	posluša,	toda	hudič	ji	ukrade,	da	ne	

more	doumeti.		
? Kako	nam	hudič	krade?	

• Naša	 drža	 do	 tega	 sporočila.	 Oseba	 niti	 ne	 more	 prav	
doumeti;	 to	 je	 oseba,	 ki	 ima	 že	 med	 samim	 poslušanjem	
predispozicije	(stališče)	glede	pridigane	besede.		

• To	bi	bila	lahko	naša	drža:	upiranje,	dvom,	ponos,	jeza,	itn.	Ali	
se	kdaj,	preden	pridete	v	cerkev,	pričkate?	Kdo	vam	krade?		

	
? Kaj	je	povzročilo,	da	druga	skupina	ni	slišala?		

(v.	5-6)	»Drugo	seme	je	padlo	na	kamnita	tla,	kjer	ni	imelo	veliko	
prsti.	 Hitro	 je	 pognalo,	 ker	 ni	 imelo	 globoke	 zemlje.«	 Ko	 pa	 je	
sonce	vzšlo,	ga	je	ožgalo,	in	ker	ni	 imelo	korenine,	se	je	posušilo.	
(v.	20-21)	»Na	kamnita	tla	 je	vsejan	tisti,	ki	posluša	besedo	 in	 jo	
takoj	 z	 veseljem	 sprejme,	 nima	 pa	 v	 sebi	 korenine,	 ampak	 je	
nestanoviten.	Ko	nastane	zaradi	besede	stiska	ali	preganjanje,	se	
takoj	pohujša.«	

t	
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Seme	je	posejano,	oseba	besedo	z	veseljem	sprejme,	toda	takoj	ko	
pridejo	 težave,	 se	 obrne	 na	 svoja	 stara	 pota.	 Kolikokrat	 ste	 že	
videli	prve	tri	mesece	mlade	kristjane	povsem	navdušene,	potem	
pa	jih	po	šestih	mesecih	več	ne	vidite?		
• Beseda	 je	 bila	 sprejeta	 z	 veseljem,	 toda	 ni	 bilo	 korenine.	 Ko	

pridejo	preizkušnje	in	vemo,	da	te	pridejo,	oseba	odpade.		
o Tem	manjka	poguma,	predanosti,	vztrajnosti,	vere,	

žrtvovanja,	služenje,	itn.	
? Kako	 nekomu	 poženejo	 korenine,	 da	 lahko	 sliši	 in	 ostane	 trden	

(močen)?	
• Iskanje	 Boga	 v	 Pismu,	 molitvi,	 slavljenju,	 druženju,	 duhovna	

disciplina,	duhovna	kapaciteta	(zmogljivost).	
• Gradimo	 v	 sončnih	 dneh,	 ker	 Jezus	 nam	 pravi,	 da	 pridejo	

deževni	dnevi.			
		

? Kaj	je	vzrok,	da	tretja	skupina	ni	slišala?		
(v.	 7)	 »Spet	 drugo	 je	 padlo	 med	 trnje	 in	 trnje	 je	 zrastlo	 ter	 ga	
zadušilo.«	(v.	22)	»Med	trnje	vsejan	je	tisti,	ki	posluša	besedo,	toda	
posvetna	skrb	 in	 zapeljivost	bogastva	zadušita	besedo	 in	postane	
nerodovitna.«	
• Seme	 je	 posejano,	 oseba	 posluša,	 toda	 ujeta	 je	 v	 skrbi	 in	

zadovoljstva	tega	sveta	ter	gre	po	svojih	starih	poteh.		
• Beseda	 je	 bila	 sprejeta,	 toda	 zadovoljstva	 (užitki)	 so	 jo	

postopoma	 zadušili.	 Potrebno	 je	 ljubiti	 Božji	 plan	 in	 njegovo	
voljo	 za	 naše	 življenje.	 Potrebujemo	 svobodo	 od	 posvetnih	
želja;	da	bi	posedovali	 stvari,	da	bi	 jih	 sprejemali	 in	da	bi	bili	
močni	v	družbi.	

	
? Kaj	pa	opazimo	v	teh,	ki	slišijo?	

(v.	8)	»Druga	semena	pa	so	padla	na	dobro	zemljo	in	so	dajala	sad:	
eno	 stoternega,	 drugo	 šestdeseternega	 in	 spet	 drugo	
trideseternega.	 (v.	 23)	 	 »V	 dobro	 zemljo	 vsejan	 pa	 je	 tisti,	 ki	
posluša	besedo	in	jo	tudi	doume.	Ta	zares	obrodi	in	daje	sad	…«	
• Ljudje,	ki	slišijo	in	poslušajo,	obrodijo	sad.	

	
(v.	9)	“Kdor	ima	ušesa,	naj	posluša!”	
	

• Ni	vedno	problem	v	pridigarju,	problem	je	v	srcih	poslušalcev.		
• Naj	ne	bi	predpostavljali,	da	 je	slišati	enostavno,	ker	ni.	Toda	

slišati,	to	je	zelo	pomembna	stvar.	Prav	tako	kot	je	pridigar	ali	
voditelj	 majhne	 skupine	 poklican,	 da	 pridiga	 (oznanja),	 je	
poslušalec	poklican	od	Boga,	da	sliši.			
	

? Kako	naj	se	pripravimo	k	poslušanju	(da	slišimo)?	
• Veselimo	se	v	Bogu	in	ga	prosimo,	da	nam	odpre	ušesa,	da	bi	

lahko	slišali.		
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Vidimo,	da	slišati	(poslušanje)	vodi	v:	(1)	odrešenje,	(2)	sado-
nosnost	(rodovitnost),	(3)	širjenje	evangelija	in	(4)	poveličevanje	
Boga.	
	
? Kako	potem	lahko	slišimo	in	smo	sadonosni?		

1. Molitev	–	prosite	Boga,	da	vam	odpre	ušesa.	
2. Razmišljanje	 (preučevanje)	 –	 razmišljanje	 o	 Pismu,	 to	 je	

tako,	kot	bi	hranili	svojo	dušo	in	s	tem	spodbudili	apetit.	
3. Očiščujte	 svoj	 um	 –	 razmišljajte	 o	 stvareh,	 ki	 so	 poučne	

(Filipljanom	4,8)	
4. Zaupajte	 in	 bodite	 poslušni	 resnici,	 ki	 vam	 je	 dana	 –	

poslušnost	vodi	v	še	večje	razodetje.	
5. Počivajte	 –	 ob	 nedeljah	 se	 pripravite	 k	 počitku	 (dober	

spanec,	 'sobotni	počitek')	 in	bodite	pripravljeni	 sprejemati	
od	Boga.	

6. Bodite	 v	 miru	 –	 naj	 bodo	 nedelje,	 ko	 se	 ne	 pričkate	 ali	
prepirate.	Hudemu	je	všeč,	da	se	med	potjo	v	cerkev	v	avtu	
prepiramo.	 Psalm	 106,25	 pravi,	 da	 med	 godrnjanjem	 ne	
slišimo.	

7. Apetit	 (lakota	po)	–	naučite	 se	povečati	 apetit	 (lakoto)	po	
tem,	da	vam	Bog	govori.	

8. Ponižnost	 –	 bodite	 pripravljeni,	 da	 vam	 Bog	 govori	 na	
različne	načine	in	skozi	ljudi,	za	katere	ne	bi	pričakovali.	

9. Sposobnost	učenja	–	 razvijajte	srce,	ki	 se	želi	učiti	 in	 rasti.	
(Jakob	1,21).	

10. Naučite	se	sprejemati,	biti	mirni	(v	mirovanju).	


