
Podobenství o zrnu a pleveli   
Matouš 13,24-30, 36-43 

Obdoba předchozího podobenství o rozsévači. S tím rozdílem, že 

přichází ještě druhý rozsévač a vedle dobré setby je i zlá. Pole je jen 

jedno, patří hospodáři, tak jako i sklizeň. Ta je plně v jeho režii. 

Hospodář - představitel Boha, přesněji „Syn člověka“. Výraz převzatý 

z knihy Daniel 7 kap (odkaz na poslední události). Vlastní pole. Sklizeň 

je v jeho režii. 

Nepřítel – (ďábel) opět zapadá do apokalyptického rámce. Nedělá pravý 

opak toho co Bůh, ale po svém ho napodobuje.  

Ženci – andělé 

Služebníci – v této roli se může najít čtenář. Hlásí se k hospodáři a 

horlivě navrhují řešení situace. Postavili se horlivě mimo dobré a špatné 

rostliny jako jejich soudcové. Do této pasti jednat za Boha se může dostat 

každý upřímný křesťan. 

Pole – tento svět, církev, sbor, rodina, jednotlivec 

Zrno – Boží slovo v životě člověka. Má dost síly a životaschopnosti, aby 

vyrostlo i mezi plevelem, a na konci se dostane do sýpek. Zde se ukáže, 

že ne všechno, co je zaseto vydá (dobré) plody. Zlo je nejen zaseto, ale 

roste. Je aktivně přítomno. To je posun od předchozího podobenství. 

Tam bylo zlo znázorněno spíše jako nedostatek dobra. 

Žeň – dobrá setba: obilí do stodol; špatná setba: plevel- do pece (dá se 

rozeznat zřejmě až při žni (jde zřejmě o jílek mámivý podobný obilý, ale 

nebezpečný) 

Podobenství končí šťastně a ukáže se, že hospodář má výsledek pod 

kontrolou. Způsob, jakým bude provádět sklizeň (soud) je výlučně v jeho 

kompetenci a není to plošná sklizeň, ale jednotlivé vybírání o 

rozdělování dobrého od špatného (individuální přístup). 

Závěr: My nemůžeme být nad dobrou a zlou setbou jako soudci. My 

můžeme být pouze dobrou nebo špatnou setbou. A dobru nejvíce 

prospějeme, když budeme dobrou setbou. Jestliže v podobenství o 

rozsévači je ukázáno, že ne každý je ochoten slyšet Boží slovo, tak 

v tomto podobenství se navíc dozvídáme, že ne všechno semeno pochází 

z dobrého zdroje. 


