
LUKÁŠOVO 
EVANGELIUM
22.ČÁST LUK. 8:1-21



1) ROZSÉVAČ

Lukáš 8:1 A stalo se, že potom procházel městy a vesnicemi a hlásal a zvěstoval jako 
radostnou zvěst Boží království; bylo s ním těch Dvanáct
2 a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, 
od níž kdysi vyšlo sedm démonů,
3 Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně staraly ze svých 
prostředků.
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1) ROZSÉVAČ

4 Když se scházel veliký zástup a z jednotlivých měst k němu přicházeli lidé, řekl jim v 
podobenství:
5 „Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo 
zašlapáno, a nebeští ptáci je sezobali.
6 A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu.
7 A jiné padlo mezi trní; a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je.
8 A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu.“ To řekl a volal: „Kdo 
má uši k slyšení, ať poslouchá!“
9 Jeho učedníci se ho tázali, co to podobenství znamená.
10 On řekl: „Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v podobenstvích, 
aby ‚hledíce neviděli a slyšíce nechápali‘.“
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1) ROZSÉVAČ
11 „Toto podobenství znamená: Semeno je Boží slovo.
12 ‚Podél cesty‘ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich srdce, aby 
neuvěřili a nebyli zachráněni.
13 Ti ‚na skále‘, když uslyší, s radostí přijímají Slovo. Protože však nemají kořen, věří jen po 
určitou dobu a v čas zkoušky odpadají.
14 ‚Do trní padlé‘, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a 
rozkoše života, a nenesou zralé plody.
15 ‚V dobré zemi‘, to jsou ti, kteří, když uslyšeli Slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém 
srdci a s vytrvalostí nesou ovoce.“
16 „Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nepřikrývá nádobou, ani ji nestaví pod postel, ale staví ji na 
svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
17 Vždyť nic není skrytého, co se nestane zjevným, ani ukrytého, co by zajisté nebylo 
poznáno a nevyšlo najevo.
18 Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť tomu, kdo má, bude dáno, a tomu, kdo nemá, 
bude odňato i to, co myslí, že má.“
19 Přišla za ním matka a jeho bratři, ale nemohli se s ním pro zástup setkat.
20 A oznámili mu: „Tvoje matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět.“
21 On jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“
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2) ŽENY OKOLO JEŽÍŠE
Lukáš 8:1 A stalo se, že potom procházel městy a 
vesnicemi a hlásal a zvěstoval jako radostnou zvěst 
Boží království; bylo s ním těch Dvanáct 2 a některé 
ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: 
Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm 
démonů, 3 Jana, žena Herodova správce Chuzy, 
Zuzana a mnohé jiné, které se o ně staraly ze svých 
prostředků.

Minule jsme mluvili o ženě hříšnici, které Ježíš pomohl. 
Podle některých to byla Marie Magdalská. V Novém 
zákoně je mnoho žen, které se staly následovnice 
Ježíše a byly mnohdy vytrvalejší než 12 apoštolů.
Zaslechly Boží hlas a naplňovaly ho.
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Marie Magdaléna, Titian, 1565



3) BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Lukáš 8:1 …. hlásal a zvěstoval jako radostnou zvěst Boží 
království … 

10 On řekl: „Vám je dáno poznat tajemství Božího 
království,

Když se řekne království, tak si představíme území, které 
má nějaké hranice.
Boží království je ale něco jiného – to je jakékoliv místo na 
zemi, kde vládne Ježíš, kde je uplatňována jeho vláda, 
kde je on jediný a neomezený Pán, kde se všichni podřizují 
jeho vládě. 

Lukáš 17:21 …. Boží království je mezi vámi.“¨
Matouš 18:20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v 
mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.“
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Území Přemysla Otakara II. z roku 1272, zdroj Wikipedia



3) BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Kde je tedy Boží království na zemi?

V zemích, které se hlásí ke křesťanství?
Např. USA na bankovkách je „věříme v Boha“

Boží království je jen tam, kde se uplatňuje jeho 
vláda, kde je vše poddáno jeho autoritě. Když král 
vydal nařízení, tak ho všichni museli poslechnout.

Pokud někdo neposlechl, byla to rebélie a ta byla 
potrestána.
My máme Boží nařízení zapsaná v Bibli a pokud 
chceme, aby Boží království bylo mezi námi, pak 
musíme ctít jeho slovo (vládní nařízení).
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Detail 20-ti dolarové bankovky 
USA, zdroj Wikipedia



3) BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Ty zmiňované ženy a další učedníci toto uplatňovali – byli 
poddáni jeho autoritě, naslouchali jeho slovu a pak šli žili 
podle jeho slov, naplňovali to v praxi.

Např. Jana, žena Herodova správce Chuzy – byla jistě 
bohatá a tak mohla ze svých prostředků podporovat Ježíše a 
jeho učedníky.

LUK.8.1-3C/10

Jana při vzkříšení Krista, 1699, 
freska Florencie, kostel Sv. Jana 
Křtitele



4) JAK SLYŠET BOHA?

Když slyšíme Boha, to, co nám Duch svatý říká, pak roste naše víra, dává nám to schopnosti.
Neobdržím víru, dokud neuslyším Boží hlas.

Toto podobenství je taková instrukce, návod, jak slyšet Boha, jak mu rozumět.

Jan 10:27 Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

Pokud ho neslyšíme, pak možná jsme ho 
neučinili svým Pánem, králem nad svým 
životem.
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Ovce a pastýř, ilustrační foto, 
zdroj Unsplash



4) JAK SLYŠET BOHA?

Jan 10:27 Mé ovce slyší můj hlas, já je 
znám, jdou za mnou

Římanům 10:17 Víra je tedy ze slyšení 
zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.
Římanům 10:17 Víra je tedy ze slyšení 
zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. 
(B21)

Židům 3:7 Proto, jak praví Duch Svatý: 
‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 
8 nezatvrzujte svá srdce …..

Bůh chce k tobě mluvit dnes !!!

Př. 
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Ovce a pastýř, ilustrační foto, 
zdroj Unsplash



5) TAJEMSTVÍ

Lukáš 8:10 On řekl: „Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v 
podobenstvích, aby ‚hledíce neviděli a slyšíce nechápali‘.“

Bůh má pro nás své poklady, svá tajemství, chce nám je odkrývat, každý může tyto poklady, 
tyto tajemství odkrýt, ale musíme mu naslouchat.
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Poklad, ilustrační foto, zdroj Unsplash

1 Korintským 2:9 Ale jak je napsáno: ‚Co oko 
nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce 
nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘

Ty věci nejsou skryté před námi, ale pro nás.

Jan 16:12 „Ještě vám mám mnoho co říci, ale 
nemůžete to nyní snést.
Jeremjáš 33:3 Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti 
velké a skryté věci, které neznáš.



6) PODOBENSTVÍ

5 „Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo 
zašlapáno, a nebeští ptáci je sezobali.
6 A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu.
7 A jiné padlo mezi trní; a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je.
8 A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu.“ To řekl a volal: „Kdo má 
uši k slyšení, ať poslouchá!“
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Rozsévač, biblická ilustrace, 
zdroj FreeBibleImages

Rozhodující bylo, zda posluchač byl či nebyl schopen 
naslouchat a také to uvést do praxe, do života.



6) PODOBENSTVÍ

A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno, a nebeští ptáci je sezobali.
…. 11 „Toto podobenství znamená: Semeno je Boží slovo.
12 ‚Podél cesty‘ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich srdce, aby 
neuvěřili a nebyli zachráněni.
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Ptáci zobající semeno, biblická 
ilustrace, zdroj FreeBibleImages

Bůh mluví ke všem lidem, ale někteří si to nechají vzít, 
u některých to slovo zůstane jen na povrchu, 
nedostane se do hloubky (zrno nevyklíčí, tedy slyší, 
ale nerozumí)

Ze dvou důvodů – 1) dají moc na lidi, na názor 
druhých, tím je to, co mají v srdci zašlapáno

2) Přichází  Satan a démoni (nebeští ptáci) a dávají 
jim jiné myšlenky, které seberou to, co jim Bůh říká



6) PODOBENSTVÍ

6 A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu.
…. 11 „Toto podobenství znamená: Semeno je Boží slovo. …
13 Ti ‚na skále‘, když uslyší, s radostí přijímají Slovo. Protože však nemají kořen, věří jen po 
určitou dobu a v čas zkoušky odpadají.
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Semeno na skále, biblická 
ilustrace, zdroj FreeBibleImages

Přijímají, co jim Bůh říká, ale když přijdou 
problémy, tak přichází pochybnosti a víra se 
ztrácí.
Semeno tedy může vyklíčit a zakořenit, aby 
mohlo z půdy získat živiny. 

To znamená naučit se chodit s Kristem každý 
den. Dokonce i na náročných místech může 
něco růst, ale musí mít pevné kořeny (Ježíš je 
skála).



6) PODOBENSTVÍ

7 A jiné padlo mezi trní; a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je.
…. 11 „Toto podobenství znamená: Semeno je Boží slovo. …
14 ‚Do trní padlé‘, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a 
rozkoše života, a nenesou zralé plody.
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Rostliny dušené trním, biblická 
ilustrace, zdroj FreeBibleImages

Přijímají, co jim Bůh říká, ale mají ještě spoustu 
vlastních zájmů.
Semeno tedy může vyklíčit, zakořenit i částečně 
růst, ale nemůže se plně rozvinout.

Ježíš není na prvním místě.



6) PODOBENSTVÍ

8 A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu.“ To řekl a volal: „Kdo má 
uši k slyšení, ať poslouchá!“ ….15 ‚V dobré zemi‘, to jsou ti, kteří, když uslyšeli Slovo, drží je 
pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce.“
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Rostliny vydávající úrodu, biblická 
ilustrace, zdroj FreeBibleImages

Přijímají, co jim Bůh říká – není tam žádné ale.

Semeno tedy může vyklíčit, zakořenit, vyrůst a 
přinést plody. 

Ježíš je u těchto lidí na prvním místě, proto 
mohou přinášet ovoce.

Máme uši k slyšení?



7) DOBRÁ PŮDA

Nemůžeme ovlivnit kvalitu semene – můžete koupit třeba travní semeno a vůbec nic nevzejde. 
Ale Boží slovo, to co je od něho, je kvalitní. Můžeme ale ovlivnit kvalitu půdy (rozoráním, 
hnojením, zavlažováním, ….)
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Rostliny vydávající úrodu, biblická 
ilustrace, zdroj FreeBibleImages

Bůh od nás očekává výnos, že poneseme 
ovoce.
Matouš 13:8 Jiná padla do dobré země a 
vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná 
šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou.
9 Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!“

Dnes začni naslouchat Pánu, co ti chce říct a to 
přinese se ovoce, ale nejprve musí v tobě 
vyklíčit, zakořenit, vyrůst a až pak přinést ovoce.



8) RŮZNÉ DRUHY
Různé rostliny mají různou dobu růstu, proto se nemůžeme 
porovnávat, Bůh do nás vložil různé semeno (jeho Slovo), 
proto si musíme počkat. Někdy do nás může vložit něco, 
co vyroste rychle, někdy do nás vloží něco, co roste 
hodně pomalu, musí to dlouho zrát.
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Jabloň, ilustrační foto, zdroj 
Unsplash

Ředkvičky 1 měsíc
Salát 2 měsíce
Okurky 2,5 měsíce
Mrkev 3-4 měsíce
Rajčata 4 měsíce
Paprika 5 měsíců
Ovocné stromy cca 4-5 let
Borovice 7 let do výšky 180cm
Smrk ztepilý 9 let do výšky 180cm



8) RŮZNÉ DRUHY
Bůh do nás vkládá mnoho semen, mnoho slov a 
některá ani nevyklíčí, některá v nás něco způsobí, 
ale zůstaneme na půl cesty, některá dusíme, 
protože jim nedáme prostor, něčím to udusíme a 
některá vyrostou a vydají plody.

On je ten rozsévač a my také. To, co jsme přijali 
od něj a vyrostlo v nás, máme dávat dalším, 
rozsévat, aby i jim to posloužilo.

Genesis 8:22 Po všechny dny země nikdy 
nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani 
zima, den ani noc.
Představuji si, že Ježíš takto přemýšlí – bych jim 
ještě mohl dát za semeno?

LUK.8.1-8B/10

Dub, ostrov Sark v Lamanšském průlivu , 
ilustrační foto, zdroj Unsplash



9) SVĚTLO
16 „Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nepřikrývá nádobou, ani 
ji nestaví pod postel, ale staví ji na svícen, aby ti, kdo 
vcházejí, viděli světlo.
17 Vždyť nic není skrytého, co se nestane zjevným, ani 
ukrytého, co by zajisté nebylo poznáno a nevyšlo najevo.
18 Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť tomu, kdo má, 
bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co 
myslí, že má.“

To jak, posloucháme Boha bude (dříve nebo později) 
vidět, vyjde to najevo. 
Jak naložíme, s tím co nám Bůh říká? Schováme to pod 
nádobu nebo pod postel?
K nám všem Bůh mluví a máme si dávat pozor, jak slyšíme 
a co s tím uděláme.
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Východ slunce - Portugalsko, ilustrační 
foto, zdroj Unsplash



9) SVĚTLO
18 Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť tomu, kdo má, 
bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co 
myslí, že má.“

Kdo je ochoten Bohu naslouchat, tomu bude Bůh ještě 
víc přidávat, poroste to, Ježíš odhaluje další a další věci.

Pokud ale nenasloucháme, pak ztrácíme víc a víc 
schopnost slyšet.

Např. když se učíme cizí jazyk, pak se dostaneme do 
bodu, kdy najednou začneme rozumět a pokud dál 
studujeme, pak rozumíme čím dál víc. Pokud se 
nebudeme chtít učit, pak ztratíme i to, co jsme si mysleli, 
že už umíme.
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Východ slunce - Portugalsko, ilustrační 
foto, zdroj Unsplash



10) RODINA
19 Přišla za ním matka a jeho bratři, ale nemohli 
se s ním pro zástup setkat.
20 A oznámili mu: „Tvoje matka a tvoji bratři stojí 
venku a chtějí tě vidět.“
21 On jim však odpověděl: „Má matka a moji 
bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“

Tímto textem Ježíš neříká, že by mu nezáleželo na 
vlastní rodině, jistě miloval svou rodinu, jen použil 
rodinu jako další ilustraci.

Pokud nasloucháme Bohu, tak jsme jeho rodina. 
Tím rozšířil velikost své rodiny o několik miliard lidí. 

Říká tím, že vztah s ním nezáleží na biologických 
poutech, ale na naší ochotě naslouchat a konat 
vše, co nám říká.
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Rodina, ilustrační foto, zdroj Unsplash


