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Co dusí Boží slovo 
 

Víra vzniká slyšením Božího slova. Pokud ale slovo nemůže růst v srdci člověka, pak se udusí 

a žádná biblická víra nevyroste. Stejně jako rostliny a veškerá vegetace bez vody uschne, tak i 

duch člověka ztratí život, když slovo uschne. Slovo a Duch svatý jsou neoddělitelně spojeni a 

nejde je od sebe oddělovat. Když člověk neučiní rozhodnutí, aby zaseté slovo mohlo růst, pak 

jeho víra zemře. Neudrží si ani spasení, protože veškerý duchovní život je závislý na naší víře.  

Kdo si neudrží víru, neudrží si ani spasení. Bez víry se nemůže člověk líbit Bohu a bez víry 

také člověk od Boha nemůže nic dostat.  

 

Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že 

Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 

 

Nemůžeš ani překonávat překážky ve světě, ani porazit žádné duchovní nepřátele, pokud 

nebudeš mít Boží víru.  

 

1 Janův 5:4  neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je 

naše víra. 

5  Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

 

Naše víra v Ježíše Krista nám dává schopnost přemoci veškeré zlo ve světě. Proto je velmi 

důležité budovat tuto víru a nedovolit, aby naše víra uschla. 

 

Co tedy dusí Boží slovo, které působí víru v srdci? 

 

Pán řekl podobenství o zrnu, které spadlo do trní. 

Půda byla dobrá, ale prostředí, ve kterém bylo zrno, nedovolilo zrnu vyrůst a přinést úrodu. 

 

Matouš 13:3  I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat. 

7  Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. 

 

22  U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku 

slovo udusí, a zůstane bez úrody. 

 

Marek 4:18  U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, 

19  ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, 

takže zůstane bez úrody. 

 

Lukáš 8:14  Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše 

života dusí, takže nepřinesou úrodu. 

 

Ve třech evangeliích jsou uvedeny důvody odpadnutí věřících od víry a ztráty věčného života.  

 

1. Časté starosti. Toto je nejčastější problém udušení Božího slova v nitru člověka.  

Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Jestliže pustíš do svého srdce starosti např.  o jídlo, pití, 

bydlení, strach ze ztráty zaměstnání, strach z nemocí a začneš se často velmi starat i o ostatní 

věci, pak ztrácíš víru. Starosti a strach tě ochromí.  

 

Lukáš 12:22  Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, 

ani o tělo, co budete mít na sebe. 

23  Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. 



 2 

24  Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč 

větší cenu máte vy než ptáci! 

25  Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 

26  Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 

27  Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své 

nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 

28  Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím 

spíše obleče vás, malověrní! 

29  A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. 

30  Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. 

 

Bůh ti chce dát mnohem více, než si myslíš.  

Kdo opustí všechno kvůli Božímu království, dostane mnohem více i v tomto čase a v 

budoucnosti věčný život. 

 

Matouš 19:29  A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo 

děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. 

30  Mnozí první budou poslední a poslední první." 

 

Lukáš 18:29  On jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo 

bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, 

30  aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný." 

 

Lukáš upřesňuje význam Ježíšových slov. Pán řekl, že není nikoho, kdo opustil vše, aby v 

tomto čase nedostal mnohokrát více.  

 

A v Markovi je doplněno spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí 

i polí.  

  

Marek 10:29  Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry 

nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 

30  aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, 

matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. 

 

Je potřeba správně pochopit význam těchto slov. V těchto případech není myšleno to, aby ses 

rozvedl se svou ženou, přestal se stýkat se svou rodinou i se svými dětmi. Nikdy to takto Bůh 

nemyslel. I Petr a apoštolové, kteří byli ženatí, se nerozvedli, ale jejich ženy je následovaly 

všude, kde šli.  V těchto příkladech je myšleno, že na prvním místě je Ježíš Kristus a 

evangelium a všechno ostatní je druhořadé.  

V bibli je také řečeno že muž opustí otce a matku a přilne ke své manželce, ale není tím 

myšleno, že se přestane stýkat se svými rodiči. Naopak, kdo se nestará o své rodiče ,zapřel víru 

a je horší než nevěřící. Někteří překrucují Boží slovo a vytvářejí obrovský až fanatický tlak na 

nově obrácené, aby všechno opustili, rodiče, školu nebo zaměstnání a "tzv. naplno sloužili 

Pánu."  

Tito lidé všechno zničili.  

Jednou jsem se modlil za to slovo, jak tomu mám rozumět a dostal jsem od Pána sen, ve kterém 

jsem živě viděl, jak stojím na cestě v přesvědčení, že já jdu tím správným směrem a na nějakém 

voze odváželi moji ženu i děti úplně na opačnou stranu. Prožil jsem strašný pocit, že by se to 

mohlo stát. Viděl jsem je ,jak odjíždějí a nechápavě se na mně všichni dívali, proč je nechávám 

odjet a nejedu s nimi. Když jsem to viděl, tak mi bylo zle a když si na ten sem vzpomenu, tak 

ten pocit se mi stále vrací.  A v tom snu jsem pochopil, že Bůh po mně nežádá, abych odešel od 

rodiny, Bůh nikdy nechce zničil lásku, kterou máš ke své manželce a ke svým dětem. To bylo 
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jen varování, jak by to dopadlo, kdybych byl tvrdohlavý, zákonický a pod vlivem nějakých 

náboženských fanatických démonů, kteří by chtěli zničit moji rodinu, abych je nechal odjet. 

Od té doby jsem se stále více modlil za celou rodinu, aby se to nikdy nestalo, i kdyby byly mezi 

námi určité neshody.  

Bůh nechce zničit křesťanské rodiny. Naopak, pokud je to jen možné, mají všichni 

spolupracovat na společném díle. Někdy ale děti odejdou do světa a nebudou tě následovat. V 

takovém případě nesmíš opustit víru v Ježíše Krista ani službu, kterou ti Pán dal a přitom se 

stále přimlouvat, aby Pán dal milost celé tvé rodině.  

 

Opustit pro Pána svět i své přátelé i rodinu znamená neodstoupit z víry v Ježíše Krista ani za 

cenu toho, že by tě žena opustila kvůli víře. Musíš jít cestou víry , i když tvoji nejbližší  

příbuzní s tebou nechtějí jít. Ideální stav je, když celá rodina věří.  

 

Když zůstaneš v trní, slovo nemůže vyrůst. Apoštol Pavel kvůli tomu se neženil a doporučoval 

to i nově obráceným kvůli tomu, aby neměli starosti, které dusí slovo. I Pán řekl, že kdo 

zůstane sám bez ženy pro Boží království, pak kdo můžeš, tak to pochop. Katolíci udělali 

násilný celibát a mnozí kněží to pak nezvládli. Ne každý je schopen žít sám pro Boží 

království. 

 

2. Vábivost majetku 

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel různých pokušení. 

 

1 Timoteovi 6:8  Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 

9  Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, 

které strhují lidi do zkázy a záhuby, 

10  Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty 

víry a způsobili si mnoho trápení. 

 

Majetek a touha být bohatý je jedno z největších pokušení, které pohřbilo mnoho věřících lidí.  

Na začátku měli skromný život, neměli nadbytek a když se jim začalo dařit, začali toužit po 

stále větším majetku. Zdůvodňovali to tak, že až budou mít hodně majetku, pak mohou 

bezstarostně sloužit Bohu. Naprostý blud a satanova lež. Pokud nesloužíš Bohu, když jsi chudý, 

pak nebudeš sloužit Bohu ani když budeš bohatý.  

Víra není závislá na příjmu a bohatství. Když věříš v Pána nebe i země, který vlastní všechny 

poklady světa i celý vesmír, pak proč si děláš starosti, kolik budeš mít peněz? Když Bůh 

zaslíbil, že dostaneš v tomto čase stokrát víc než máš, pak proč stále nevěříš, že se o tebe 

postará v každé době? Přijde zdražování? Přijde, ale Pán ti také přidá podle potřeby. 

Nedělej paniku dopředu.  

Velký majetek, který musíš spravovat ,vyžaduje hodně času a přináší starosti, které dusí slovo. 

A Pán řekl, že nemůžeme sloužit mamonu a zároveň Bohu. Něco pak převládne ve tvém životě  

a budeš jedno milovat a druhé nenávidět. Toto je trní, které mnohé odvádí od věčného života. 

Pros Pána, aby tě naučil moudře spravovat své finance. 

 

3. Chtivost ostatních věcí 

Tato touha je zaměřena na věci, techniku, auta, nové technické hračky jako jsou nejmodernější 

mobily, televize, počítače, různé spotřebiče. Proč se jim říká spotřebiče? 

Spotřebiče spotřebovávají energii a tvůj čas.  

Televize je sice spotřebič, který "nežere" tolik proudu, ale okrádá tě o drahocenný čas, který ti 

dal Pán. Nevěnuj svůj čas "spotřebičům" ani virtuálnímu světu. Nežiješ už pak svůj život, žiješ   

život v iluzi.  Lidé se dostávají do fantastického nereálného světa. I starým důchodcům teď 

nabízejí virtuální hračky, aby do poslední chvíle svého života nehledali Spasitele Ježíše Krista, 

ale brouzdali po internetu nebo virtuálně cestovali po světě.  
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Pak zemřou a zjistí, že realita je úplně jiná.  

 

4. Rozkoše života 

Tato oblast lidské činnosti zasahuje jak mladé, tak i staré. U mladších je ještě silnější, protože 

je pro ně všechno nové a neznámé a chtějí si všeho "užít". Neví, co by ještě se svým tělem 

dělali, aby si ještě více užili světa, hříchu, žádostí očí, uší, touhy po poznání neznámého. 

Často pak upadnou i do drog, okultismu i falešného náboženství, které slibuje jen pohodu - bez 

pronásledování.  

 

Toto jsou základní "dusiči" Božího slova, je to trní, kterého se musíš zbavit.  

Jak se zbavíš trní? Tím, že ho vytrháš ze svého srdce, zapřeš sám sebe a nedovolíš, aby ve tvém 

srdci začalo znovu bujet. Neztrať už žádnou hodinu zbytečnými neužitečnými činnostmi, které 

ti nepřinesou žádné ovoce a žádné poklady v nebi.  

Uvažuj o tom, co je pro tebe v této době důležité a co je až druhořadé. Udělej si čas a 

komunikuj s Pánem a ptej se a dostaneš odpověď.  

 

Velmi nutné je žít stále v Boží přítomnosti a chození v Duchu svatém. Když je v tobě Duch 

svatý, pak ti také dá moudrost a sílu veškeré tělesné žádosti odstranit a pomůže ti odhalit "trní", 

které je ve tvé duši, aby ses ho zbavil dříve, než udusí Boží slovo a ztratíš svoji víru. 

 

Galatským 5:16  Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. 

17  Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak 

abyste ne hned, což byste chtěli, to činili. 

 

Galatským 5:16  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne 

vaše přirozenost. 

 

Karel Jureček 

 

 

 

  

 

 


