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Jednoho dne učil Ježíš na 
břehu jezera.  Shromáždilo 
se kolem spousta lidí, 
aby ho slyšeli.  

Ale dav se stal příliš 
velký.  Co asi Ježíš 

udělá?
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Jiná zrna padla na skalnatou půdu, 
kde neměla dost země a hned vzešla.  
Protože nebyla hluboko v zemi, horké 
slunce je brzy spálilo.

Lidé si mohli představit 
farmáře jak pracuje -
viděli ho mnohokrát.

Ježíš začal vykládat podobenství 
- příběhy o obyčejných věcech, 
které učily o Bohu.

Některá zrna padla na 
cestu podél pole.  Frrr!  
Přiletěli ptáci a 
sezobali je.

„Zemědělec rozptýlil na svém poli 
zrna.”  Tento Ježíšův příběh byl jako 
obraz se slovy namísto kreseb.

Ježíš viděl poblíž loď a vylezl 
na palubu.  Tak ho lid mohl 
vidět i slyšet.
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Zlý ďábel sebere slovo z 
jejich srdcí, aby neuvěřili a 

nebyli zachráněni.

Ježíš řekl, že podobenství lidem pomůže více poznat 
Boha, jestli ho mají opravdu rádi.  Lidé, kteří Boha 
nemilují, podobenství pochopit 
nemohou.

Zbytek semen padl do země úrodné.  
Jak čas ubíhal, z výhonků se staly 

zdravé rostliny nesoucí spoustu nových 
klasů se semeny.  Farmáři 
museli být velmi šťastní.

Ježíš podobenství vysvětlil.  
Řekl, že semeno je jako Boží Slovo.  

To, které padne na chodník je jako člověk, 

který slovo 
Boží slyší, ale 
nepřijme ho.

Kdyz Ježíš příběh dokončil, přišli k němu učedníci a 
ptali se: „Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?”

Ostatní semena padla mezi
trní.  Obilí tak nemohlo

vzrůst.  Trny se shlukly
kolem mladých rostlin, 
a blokovaly velmi
potřebné slunce
a déšť.
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Davy lidí nechtěly odejít.  Mnozí chtěli Ježíše 
následovat.  Jeho podobenství jim pomohla 
pochopit, jak poslouchat a sloužit Bohu.

Jsou tak 
zaneprázdněni 
vyděláváním 
peněz a starostmi 
o věci, že opustí 
Boha ze svého 
života.

Tito lidé přestanou poslouchat Boží
slovo.  Nechtějí platit cenu za následování
Boha.  Jak smutné, že chtějí více potěšit
kamarády než Boha!

Ale semínka, které padnou na dobrou půdu a 
přinesou úrodu jsou jako lidé, kteří Božímu slovu
rozumí a zachovávají ho v srdci.  Tím se jejich
životy mění a přinášejí užitek.

Trny v 
podobenství 
znamenaji 
pozemské 
starosti a lásku 
za penězmi, které 
vyplňují životy 
některých 
lidí.

Někteří lidé Boží slovo s radostí rychle
přijmou, ale jsou jako nezakořeněná semena na

kamenité půdě.  Jakmile se jim někdo posmívá
nebo jim věci ztežuje, protože
následují Boha, stane se 

smutná věc.
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Konec

Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16

Rozsévač a zrní

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Evangeliu Matouše 13

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130 21 22
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