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1.čtení: L 8,1-21 

 

Lukáš 8,4-15  

Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k nim 

v podobenství: „Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno 

podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, 

protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo s ním a udusilo je.  A jiné 

padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ To řekl a zvolal: „Kdo 

má uši k slyšení, slyš.“ Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat.  On 

řekl: „Vám je dáno znáti tajemství Božího království, ostatním však jen v 

podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali.  Toto podobenství znamená: 

Semenem je Boží slovo. Podél cesty – to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a 

bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni.  Na skále – to jsou ti, kteří 

s radostí přijímají slovo, když je uslyší; protože v nich však nezakořenilo, věří jen 

nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale 

potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu.  Semeno v 

dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s 

vytrvalostí přinášejí úrodu. 

Jejda, zase tohle podobenství, které už jsme slyšeli tolikrát? Nenapadne vás to taky někdy, bratři 

a sestry? Ale, jak se to s Biblí – Bohu díky – stává: začnete číst, naslouchat a znovu vás to nějak 

zaujme.  

 

To první, co je tady zajímavé: Ježíš má široký ohlas a úspěch. Lidé se k němu scházejí ve 

velkých zástupech a přicházejí za ním z mnoha měst. Dá se říct, že Ježíš je na vrcholu svého 

působení. A teď by toho přece mohl využít. Teď by mohl pronést nějakou jasnou řeč, nějakou 

proklamaci nebo agitaci. Aby si ty lidi získal. Ale Ježíš místo toho mluví podivně. Místo 

jasných výzev a proklamací mluví k davu v podobenství. Obrazně. Prostě a srozumitelně, a 

přece je to vlastně zahalené. Takže ani učedníci tomu nerozumějí. Proč to? Co to má znamenat? 

 

No, naznačil to už prorok Izajáš: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty 

moje, je výrok Hospodinův… A přece: Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: 

nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ 

Že by se to s Ježíšem začalo dít? Ale Boží slovo, i když je už blíž než dříve, se nepodává nikdy 

jak na talíři. Je svobodné, a přitom nenápadné. Rozsévá se jako semeno slovem rozsévače. A 

záleží přitom na každém, do jaké půdy v něm to semeno Božího slova padne. Jakou zemi mu 

člověk ve svém srdci připraví a udělá.  

 

Proto Ježíš mluví tady a dost často v podobenství. Navenek jakoby jen konstatuje, jak to 

obvykle s takovými rozesetými zrny dopadá. Jedno je pošlapáno, sezobnuto ptáky. Jiné vzejde, 

ale záhy uschne. Další udusí trní. Tak to zkrátka na světě chodí. Zarazí až konec. Že zrno, které 

padne do dobré země, vzroste a přinese až stonásobný užitek. Co je to za zrno? To zřejmě není 

zrno z tohoto světa. A pak to Ježíš uzavírá naléhavým zvoláním, které samo o sobě je hádankou: 

„Kdo má uši k slyšení, slyš.“ 

 

Schválně nám to tady tahle jednoduše přeříkávám, abychom třeba znovu zaslechli tu prostou 

naléhavost Ježíšova kázání. Tu blízkou zahalenost Božího slova. Kdo má uši k slyšení, slyš.  

Máš, mám uši k slyšení, když jsme tohle už tolikrát slyšeli? Co kdo má dnes uslyšet? Jsme 

posluchači kázání o tom, jak Ježíš rozsíval slovo, anebo jsme účastníci jeho rozsívání? Kdo má 



uši k slyšení, slyš. Ježíš to nechává otevřené. Jak to kdo uslyší. Jak s tím kdo naloží. Jak u koho 

to s tím zrnem Božího slova dopadne. 

 

A vzápětí evangelista sděluje, že ani učedníci to neměli s tím uslyšením a pochopením jasné. 

Ptali se Ježíše, co to podobenství má znamenat. Proto se nikdo nemusí lekat, že tomu hned 

nerozumí. Ale ani si nemůže jen tak říct: to jde mimo mě. 

 

 Ježíšova odpověď je opět zvláštní. „Vám je dáno znáti tajemství Božího království, ostatním 

však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství 

znamená…“  

 

Ježíš tím nejdřív naznačuje, že navazuje na izraelské proroky. Už jejich poselství mnozí 

nepřijímali a nechápali. Jakoby očima neviděli a ušima neslyšeli, co jim Hospodin říká. Ježíš 

přichází v jejich stopách a jeho činnost nese podobný úděl. Zároveň tím ale říká, že rozhodující 

je, jaký kdo k němu zaujme postoj. Přitom ti, kdo za ním vyšli s důvěrou, kdo mu chtějí 

naslouchat z blízka, nejsou lidé lepší nebo chápavější. Ale dotazují se ho. Co Pane tohle slovo 

znamená, jak mu máme rozumět?  A on sám jim dává tajemství Božího království poznávat. 

Když jim své podobenství vykládá. Ale když někdo zůstává stranou, jen uslyší a dál se o to 

nezajímá, Ježíše se neptá, nenaslouchá mu zblízka, zůstane to pro něj jen podobenstvím. Jen 

zajímavou hádankou, která odezní nebo zapadne. Překryje to něco jiného. Dopadne to často 

nějak tak, jak to Ježíš vysvětluje učedníkům, v tom následujícím výkladu.   

 

A přitom si všimněme - všichni to slovo Boží uslyší. V tom se neliší. Jedni je dokonce s radostí 

přijímají. A pak přichází dřív nebo později něco, co jim to uslyšené slovo bere. Skoro se zdá, 

jakoby za to ti všichni ani nemohli, že to se slovem Božím u nich tak dopadne. To jistě tak není, 

že by na nich nezáleželo. Ale jakoby tím evangelista Lukáš chtěl zvýraznit, že jim scházelo 

právě to, co s tím slovem udělali ti, kteří přinášejí úrodu. Co to je? 

 

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a 

s vytrvalostí přinášejí úrodu. Dobrou zemí pro Boží slovo jsou podle Ježíše ti, kdo je v sobě 

zachovávají. Uslyší je a nepustí je. Drží se ho. Chovají to jeho slovo v sobě a zachovávají. Vrací 

se k němu. Přemýšlejí nad ním. Ptají se po jeho významu. Nechají ho v sobě žít a působit. 

Dávají mu čas, které to slovo potřebuje, aby mohlo v nich dozrát a přinést skrze ně úrodu.  

 

I na ně něco zaútočí a chce jim to slovo ze srdce sebrat, snaží se, aby mu nevěřili a ztratili naději 

záchrany. Ale oni ho zachovávají, drží se ho a nikým si ho nenechají ze srdce sebrat. I oni 

procházejí časem, kdy na ně doléhají pokušení a ztrácejí radost. Ale oni se toho slova drží, a 

tak věří, že čas pokušení přejde a bude jiný čas, a tak od jeho slova neodpadnou. A i na ně 

dolehnou různé starosti, potřeby a touhy každodenního života, a někdy je až dusí, ale oni se 

srdcem drží Božího slova, dávají mu v sobě rozhodující místo, a tak nezůstanou bez úrody. 

 

Bratři a sestry, všechno možné můžeme uchovávat a přechovávat ve svém srdci. Leccos se nám 

chce v srdci usadit. Zřejmě je dobré si v sobě dělat inventuru toho, co ve svém srdci uchovávám. 

A to, co není dobré, pokud to jde, odklidit, nebo odpustit. K tomu dnes nově slyšíme, že to 

semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v srdci dobrém a upřímném a 

přinášejí ovoce ve vytrvalosti.  

 

Ale cože zde evangelista mluví doslova o krásném a dobrém srdci? Nemluví snad Bible i Ježíš 

o tom, že lidské srdce je úskočné a pokažené? Jenže evangelista Lukáš mluvil původně do 

řeckého prostředí, kde krása a dobrota, ušlechtilost lidského srdce patřily k životním ideálům. 



A tak nám na tomto místě zanechal hezký příklad evangelizace – smělé aktualizace evangelia 

do svého prostředí. A taky povzbuzení: i když nám nejde o žádný ideál krásného srdce, naše 

srdce se může dobrým a upřímným stávat. Když v něm budeme zachovávat to zaseté semeno 

Božího slova. A budeme z něj přinášet jeho ovoce. 

 

A to – říká Lukáš jedním dechem – jde jen ve vytrvalosti. Ano, nadšeně zrno Božího slova 

přijmout, být jím zaujat a povzbuzen – to nestačí. I ovoce Božího slova chce svůj čas. Pán Ježíš 

nám vzkazuje, že vytrvat při Božím slovu za všech okolností, příhod i zkoušek má smysl a má 

velkou cenu. Proto, bratři a sestry, zachovávejme v sobě to semeno evangelia - přicházející 

Boží vlády - Kristova vítězství nad lží a nenávistí, nad ponížením a utrpením, nad zlem i smrtí! 

Z toho vzejde svým časem dobrá úroda. Boží úroda, kterou přineseme. Úroda zas tak potřebná 

pro tuto zemi. Úroda, kterou Ježíš už vidí, počítá s ní a za ní stojí.  

 

 

Chvíle ticha 

 

Modleme se: Pane Bože, děkujeme, že tvé slovo přichází mírně, jako zasévané semeno, ale je 

pravdou, která sahá do hloubky našich srdcí a chce nás probudit, povzbudit, zorat, zúrodnit. 

Dík za to, co v našem srdci a pak i pro druhé mohlo z Tvého slova vzejít a dojít úrody.  

  

Taky ale přiznáváme a vyznáváme, že semenům Tvého slova ve svém srdci často nedáváme 

dobrou půdu. Kolik jsme toho už od Tebe uslyšeli a jak často z toho v nás ani pak skrze nás nic 

nebylo. Ty sám nejlíp víš, jak to s Tvým slovem v nás vypadá a dopadá.  

Proto pokorně i s důvěrou ve Tvou milost společně prosíme „Pane, smiluj se nad námi!“    

Slova milosti:   

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 

očišťuje nás od každé nepravosti. Amen.   

 

P: 309 Zachovej nás při svém slovu 

 


