
 1 

Podobenství o rozsévači 

Matouš 13,3-8   (Mat 13,1-9; 18-23; Mar 4,1-20; Luk 8,4-15) 

Dílo, které velký Hospodář koná pro svůj lid.  

 

Rozsévání – prosazování Božího království … ne silou. Království Boží se 

neprosazuje silou armád nebo násilím, ale vštěpováním Božího slova do 

lidských srdcí. (Zachariáš 4,6)  

Rozsévač je „Syn člověka“ (Mat 13,37) 

Kristus nepřišel jako král, nýbrž jako rozsévač.… vyšel, aby rozséval. „A 

Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi …“ Jan 1,14 

Opustil svůj domov jistoty a pokoje, opustil slávu, kterou sdílel s Otcem 

ještě před stvořením světa, zřekl se svého postavení Vládce vesmíru, vyšel 

jako muž bolesti, jako člověk vystavený pokušení.  

Je to také každý, kdo předává to, co přijal od Ježíše. 

Semeno je Boží slovo – Slovo života! 

Jan 6:63 Slova, která jsem vám já pověděl, jsou duch a jsou život. 

Psáno jest (Mat 4,4) Ježíš poukazoval na Písmo jako na autoritu  

V podobenství je nevyřčená otázka: Jak se zachováte k mému poselství? 

Náš věčný osud závisí na tom, zdali poselství přijmete nebo zavrhnete. 

1. Půda – podél cesty 

Semeno zaseté podél cesty představuje Boží slovo, které padne do srdce 

nepozorného posluchače, či toho, který nechce pochopit.  

 pohodlná cesta, vhodná pro světské zájmy, světské radovánky a hříchy 

 pohlcení sobectvím a hříšnými sklony -  „oklamán hříchem a zatvrzen“ 

(Žid 3,13) 

 jako duchovně ochrnutý  -  Slyší sice Boží slovo, ale nerozumí mu. 

Nechápe, že platí pro něj. Neuvědomuje si, co potřebuje a co ho 

ohrožuje. Nevnímá Kristovu lásku a nevšímá si poselství Jeho milosti. 

Má dojem, že se ho netýká. 

Satan je vždy tam kde se káže evangelium (viz, ptáci je sezobali) 
přichází ten zlý … uchvacuje 

 satan se snaží vybrat semínka Boží pravdy z lidského srdce 

 dělá všechno pro to, aby slovo zůstalo neúčinné. Snaží se mařit dílo 

Ducha svatého. Zaměstnává jeho mysl pozemskými zájmy. Vzbuzuje 

pochybnosti a nevíru, vyvolává v něm kritiku. 

2. Na skalnatá místa 

Tato třída lidí se nechá snadno přesvědčit a vypadají jako obrácení, ale 

jejich náboženství je jen povrchní. 
Lidé, kteří podle podobenství přijímají Boží slovo hned, nepočítají s 

důsledky. Neuvažují, co toto slovo od nich požaduje. Neporovnávají je se 

svými životními zvyky a nepodrobují se plně jeho vládě. 

… nespoléhá na Krista, ale na sebe. Spoléhá na své dobré skutky a dobré 

pohnutky, je silný ve své vlastní spravedlnosti. Jeho síla nespočívá v Pánu a 

jeho moci … „nezakořenil“, protože není spojen s Kristem. 

Horké letní slunce – těžká zkouška 

Velmi mnoho lidí prohlašuje, že slouží Bohu, neznají ho však z osobní 

zkušenosti. … Předstírají, že přijali Krista za svého Spasitele, ale nevěří, že 

jim dá sílu k přemáhání hříchů.  

Tito lidé mají jedinou naději. – "Musíte se narodit znovu." (Jan 3,3.7). 

3. Mezi trní 

Zájmy, které odsunuly zrno na „vedlejší kolej“. 

Úsilí – Trní hříchu roste v jakékoli půdě. Nepotřebuje obdělávání ani 

ošetřování. Boží milost v srdci však musíme pečlivě pěstovat. Půdu je třeba 

rozorat hlubokým pokáním. 

Bodláčí, které jen vysekáme, ale nevytrhneme i s kořenem, poroste znovu a 

zachvátí celé srdce. 

Kristus upozornil na věci člověku nebezpečné.  

 Marek – starosti tohoto světa, svůdnost bohatství a žádost po jiných 

věcech 

 Lukáš – starosti, bohatství a smyslnost 

4. Na dobrou půdu 

Dobré srdce je srdce, které důvěřuje Božímu slovu a přináší užitek. Bez 

víry je člověk nemůže přijmout. (Žid 11,6) 

Posluchač, kterého podobenství přirovnává k dobré půdě, přijímá 

evangelium "ne jako slovo lidské, nýbrž jako slovo Boží (1Tes 2,13).  

Úroda poslušnosti 

 přijímání Božího slova se všemi jeho požadavky (Jan 14,23) 

 … přinášejí ovoce poslušnosti a dobré skutky (láska, radost, pokoj) 

 Proměna povahy -  začne se podobat životu a povaze Pána Ježíše. 

(Žalm 40,9).  


