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Víra roste jen v čistém srdci, v proměněném charakteru 
 

Lukáš 8:5  "Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo 

pošlapáno a ptáci je sezobali. 

6  Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. 

7  Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. 

8  A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek." To řekl a zvolal: "Kdo 

má uši k slyšení, slyš!" 

9  Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. 

10  On řekl: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, 

aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. 

11  Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. 

12  Podél cesty - to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby 

neuvěřili a nebyli zachráněni. 

13  Na skále - to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli; protože v nich však 

nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají. 

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

dusí, takže nepřinesou úrodu. 

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

s vytrvalostí přinášejí úrodu. 

 

Toto podobenství je o jednotlivých charakterech lidí. Vysvětluje, proč někteří budou přinášet 

Bohu dobré ovoce a proč někteří jsou neužiteční pro Boží království. 

 

První charakter člověka - semeno spadlé u cesty. Člověk jen na krátkou dobu pustí Boží slovo 

do svého srdce, ale pro svoji pýchu a samolibost ho "pošlape"a nepřijme. Ve své pýše ani 

neuvažuje o tom, že by se Božím slovem vůbec zabýval.  Pro svoji pýchu a povýšenost mu 

satan okamžitě slovo vytrhne ze srdce, a proto nemůže být zachráněn.  

 

Druhý charakter člověka - semeno na skále. Lehkovážný, nestálý, milující více pohodlí a sebe 

než Boha. Při první překážce, nebo problému, a to nemusí být ještě pronásledování, Boží slovo 

vypudí ze svého srdce a neřídí se podle něj. To jsou lidé, kteří chodí do Božího shromáždění  s 

nadšením, jen když je všechno OK. Při prvních problémech, nebo konfrontaci, kdy se má 

člověk přiznat k Ježíši Kristu, raději uhne z pravdy, zapře, že je věřící, selže a zradí. Lidé s 

tímto charakterem rádi slyší pořád nová zjevení, mluví i o zázracích,  ale nikdy se pro svoji 

lenost nechtějí v ničem omezovat, nebo obětovat pro Boží království. Obětování se, zapření 

sebe sama, včetně půstu, jsou pro ně nepřekonatelné překážky.  

 

Třetí charakter - semeno v trní. Lidé, kteří přijali Boží slovo, věří v Boha, přijali i dary Ducha 

svatého. V jejich charakteru nedošlo k proměně a stále jsou více spojeni duševně s tímto 

světem. Jsou to ustrašení věřící, kteří se stále něčeho obávají, jsou příliš "opatrní" na to, aby se 

odevzdali Ježíši Kristu s celým svým srdcem, celou svou duší a z celé své síly. Zbabělost, 

strach a pochybování jim nedovolí, aby Boží slovo v nich zakořenilo a mohla v nich vyrůst 

opravdová víra. Tito lidé s tímto charakterem stále přemýšlejí, co je pro ně v dané chvíli 

výhodnější. Pokud je výhodné být v Boží církvi a přijímají z ní od Pána požehnání, pak tam 

jsou a podporují ji. Jestliže usoudí, že je to pro ně nevýhodné, nevýnosné a nekomfortní, 

začnou více pracovat pro svět, než pro Pána. Nevěří úplně Bohu a tak si nechávají "zadní 

vrátka", aby mohli kdykoliv nezávazně ze vztahu s Bohem i místní církve vystoupit.  

Jsou to všichni nevázaní lidé, kteří se nechtějí ničemu a nikomu zavazovat, tedy ani Bohu. 

Věci tohoto světa jsou pro ně důležitější než Boží království. V těchto lidech nemůže nikdy 

vyrůst Boží víra, pokud se nezbaví "trní".  



 2 

 

Čtvrtý charakter - semeno v dobré půdě. Lidé upřímní s pokorným duchem, kteří milují Pána a 

kteří svůj charakter nechávají proměňovat do Boží podoby během celého svého života. Udržují 

svoji "půdu", své srdce v čistotě, a proto přinášejí úrodu.  

 

Možná zazní otázka, proč většina lidí nepřijímá pravdu Božího slova. Má to souvislost s naší 

minulostí a prvotním hříchem Adama.  

 

Člověk byl Bohem stvořen k obrazu Božímu jako čistá bezhříšná bytost s duchem žijícím v 

těle. Protože člověk nemá absolutní poznání ani znalosti o věčnosti ani o světě, je zcela závislý 

na tom, co mu Bůh zjeví. Nikdo nevytvoří nic, pokud mu to není dáno z nebe. Všechny 

vynálezy i technický pokrok je jen díky Boží milosti, že to Bůh zjevil určitým lidem.  

Člověk byl stvořen s dobrým charakterem a nebylo v něm žádné zlo. 

Ještě před stvořením hmotného světa se stala vzpoura v nebi, kdy Lucifer - později satan 

zneužil svoje postavení mezi anděly, byl jedním z archandělů - cherub ochránce, a vyvolal 

vzpouru mezi anděly. Oklamal je a strhl na svoji stranu. Od začátku této vzpoury je nazván 

lhářem, zlodějem a vrahem. Všechny duchovní bytosti, které se k němu přidaly, se zvrátily ve 

svém nitru ke zlému. Bůh představuje absolutní dobro, nemůže být nikdy zlý a satan 

představuje absolutní zlo, je trvale zlý a nemůže být dobrý. 

 

V Bohu jsou jen dobré vlastnosti jak je uvedeno v 

Galatským 5:22  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 

dobrota, věrnost, 23  tichost a sebeovládání,  

 

Ďábel nemá žádné dobré vlastnosti a po hříchu člověka předal své zlé vlastnosti i člověku. 

 

Galatským 5:19  Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, 

20  modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, 

21  závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. 

Ozeáš 4:2  Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá 

prolitou krev. 

2 Korintským 12:20  .... - aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, 

donašečství, nadutost, zmatky. 

Koloským 3:8  Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich 

úst. 

Lež,  Řím. 1:25   vyměnili Boží pravdu za lež 

 

Pavel apoštol řekl, že bezbožní lidé vyměnili Boží pravdu za lež.  

Když Bůh mluví pravdu, pak ďábel mluví lež, 

 

Bůh nemůže být zlý a ďábel nemůže být dobrý. 

 

Bůh je jen dobrý - satan je jen zlý,  

Bůh je milosrdný - ďábel krutý 

Bůh odpouští - ďábel je nesmiřitelný, nikdy nikomu nic neodpustí 

Bůh je svatý - satan je duchovně špinavý páchnoucí padlý anděl 

Bůh miluje - satan nenávidí 

 

Všechny vlastnosti se dají rozsoudit buď jako dobré pocházející od Boha nebo zlé pocházející 

od satana. Bůh nemůže mít žádnou špatnou vlastnost a satan nemůže mít žádnou dobrou 

vlastnost.  
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A tady je vysvětlení, proč lidé jsou zlí. Původně byli dobří, stvořeni v čistotě bez hříchu, 

neznali zlo, podlost, lest, nenávist. S hříchem byli infikovaní zlem i zlými vlastnostmi. 

Každý démon má nějaké specifické, zlé a Bohu nepřátelské vlastnosti. 

 

Lidé po hříchu zdědili i démonské vlastnosti, které se dědí z otce na syna.   

Nikdo z lidí po hříchu není dobrý. 

 

Ježíš prohlásil: 

Matouš 7:11  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec 

v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! 

  

Aby člověk mohl vstoupit do Božího království musí projít proměnou mysli i charakteru.   

To bez pokory a přijetí Ježíše Krista není možné. 

 

Víra je potřebná ke spasení, ale také k Božím skutkům. Jak vzniká víra?  

Boží slovo říká, že slyšením Božího slova. Slovo zapadne do srdce a pokud je srdce čisté, pak 

vyroste víra, kterou Bůh potvrdí svými divy a zázraky. Pokud je srdce nečisté, nestane se nic.  

 

Dobrou půdu musí člověk nejdříve připravit 

Musí odstranit trní a všechny démonské vlastnosti, které jsme zdědili po našich předcích.  

Pokud jsi hádavý typ, pak tví předci byli zasažení démonem hádek a sporů. 

Když člověk po svém uvěření neodstraňuje ze svého srdce a duše démonské vlastnosti, Boží 

slovo nemůže vyrůst a nemůže v takovém člověku vyrůst žádná biblická víra. Slovo Boží 

nemůže v takovém srdci zakořenit.  

Pokud je člověk např. samolibý, pyšný, spoléhá na svoji moudrost, na své vzdělání, pak Slovo 

nemůže v jeho srdci zakořenit a víra nemůže vyrůst. Tyto démonské vlastnosti, jako je pýcha, 

ironie, lehkovážnost,  nedůslednost,  sobectví, egoismus atd.  nedovolí, aby v srdci vyrostla  

biblická víra, která otevírá cestu k Boží moci a k Božím skutkům.  

Když se člověk pokoří před Bohem v modlitbě a půstu, pak tyto špatné vlastnosti pomůže Duch 

svatý odstranit ze tvého srdce i duše. To vyžaduje od počátku tvé víry spolupráci s Duchem 

svatým. Démoni, kteří se chytají na špatné vlastnosti, pak musí z tvého těla odejít.  

 

Tak jako každá myšlenka má původ od nějakého ducha, tak i každá vlastnost je buď Boží nebo 

ďábelská. Když byl původně člověk stvořen s Božími vlastnostmi, pak po hříchu lidé 

dobrovolně přijali satanovy vlastnosti. Po hříchu začal satan a padlí andělé vnucovat lidem své 

vlastnosti a lidé se jim nebránili a přijali je. To jsou všechny satanské nabídky ke hříchu a 

vzpouře proti Bohu, které začaly už v ráji u Evy. Eva ďábla neodmítla, a proto zhřešila.  

Jsme od narození infikovaní nejhorším virem - hříchem.  

Po obrácení musíš pracovat na tom, aby v tvém charakteru nezůstala žádná zlá vlastnost, která 

se projevuje v tvé řeči i v chování. Jinak tě to omezí i znemožní v přijímání duchovních darů, v 

růstu víry a v Boží moci. 

 

Ježíš Kristus prohlásil o tehdejších věřících židech - pokolení nevěřící a zvrácené 

 

Lukáš 9:41  Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a 

snášet vás? Přiveď sem svého syna!"   Mat.17:7, Mk. 9:19 

 

Nevěřící proto, že v jejich nitru nebyla Boží víra, která by mohla uzdravit nemocného. Pán si 

přeje: "Mějte víru Boží". Takovou víru jakou má Bůh.  Mk.11:22. 

Oni neměli pravou víru, měli jen znalosti písma a znali Mojžíšův zákon. 

A pokolení zvrácené proto, že zůstávali ve svém srdci tvrdí v neobráceném stavu s 

démonskými vlastnostmi.  
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Proměna z tohoto stavu vyžaduje sebezapření a spolupráci s Duchem svatým, jinak se člověk 

ani po uvěření v Ježíše Krista a počáteční víře nezmění ve svém charakteru, ve svých 

vlastnostech. Zůstává dál sobecký, egoistický, lhář, pochybovačný, ironický, spoléhající na svůj 

rozum a na své vzdělání. 

 

Po uvěření v Ježíše Krista je tedy nezbytně nutné začít s činěním pokání a spolupráce s 

Duchem svatým na odstranění démonských vlastností v obráceném člověku.  

Pokud křesťan nepodstoupí tuto proměnu, pak tyto negativní Bohu nepřátelské vlastnosti se 

"překryjí" poznáním Písma a znalostmi. Člověk pak vystupuje a chová se tak, jako by byl už 

proměněný a čistý, mluví Boží slovo, používá biblické výrazy, ale ve svém nitru je stále stejný, 

není proměněný do Boží podoby. Pak v jeho srdci nemůže růst víra, ale usazují se tam 

myšlenky tohoto světa, démonské nauky místo Božího slova.  

 

Začni se v modlitbě a půstu ptát Pána, které špatné charakterové vlastnosti máš odstranit.  

Samotné biblické vzdělání tě nezmění. Ani ta nejlepší biblická škola z tebe neudělá svatého - 

čistého člověka.  

Jenom duchovně čistí, mohou pomáhat duchovně nečistým k jejich očištění. 

 

Mnohé dnešní církve nemají Boží svatost a čistotu ve svých shromážděních. Lidé tam chodí do 

shromáždění jak na divadelní představení. První církev měla velkou bázeň před Bohem. Před 

Ježíšem si nikdo nedovolil lhát.  Každý pokrytec byl okamžitě odhalen. Mnohokrát Ježíš začal 

své kázání slovy - pokrytci.  

 

Matouš 15:7  Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl: 

8  `Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 

   

Ježíši záleželo na tom, aby každý, kdo se obrátí, usiloval i o čistotu ve svém srdci. 

 

Kdo se pokoří, s tím začne Pán jednat a očistí ho od všeho zlého  a promění ho ke své podobě. 

Jen v Boží přítomnosti může docházet k očišťování charakteru a osvobození od démonů.  

Lépe je oslavovat Boha se třemi čistými lidmi než s tisícem pokrytců.  

Ve velkých shromážděních se mnozí i neobrácení lidé skryli. Nebylo tam možné provádět 

důsledně obnovu mysli a srdce. Démoni tam chodí společně s neočištěnými lidmi. Vedoucí 

shromáždění často vymítali z celého společenství démony, ale na další shromáždění se lidé i s 

démony vrátili zpět. 

Lidé si často neudrželi svoji svatost i po osvobození od démonů, protože nepracovali na 

proměně svého charakteru a nezřekli se svých démonských vlastností.  

Démoni odešli jen na krátkou dobu a pak se přes nečisté vlastnosti a hřích člověka vracejí zpět 

do shromáždění.   

 

Víra člověka nemůže růst bez očištění v nitru člověka a zbavení se hříchu, všeho nečistého v 

srdci a mysli, včetně zlé povahy v charakteru a všech démonských vlastností.  

 

Římanům 12:1  Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako 

živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 

2  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 

rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

 

Proměna do Božího charakteru je proces, který můžeš uskutečnit jedině pod vedením Ducha 

svatého.  

Můžeš začít tím, že vyhodíš ze své mysli i srdce pýchu, ironii, lež, hněv, hádky, sobectví, 

egoismus, domýšlivost, přetvářku, závist, nepřejícnost, chamtivost, kritiku, obviňování, hledání 
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chyb na druhých, touhu po bohatství, touhu po hříchu, touhu po moci, touhu po slávě atd. - 

všechno, co není Boží vlastností a požádáš Pána, aby tě proměnil a vložil do tvého nitra své 

dobré vlastnosti. Tento proces bude nějakou dobu trvat, ale pokud vytrváš a neuhneš z pravdy, 

pak se staneš "dobrou půdou",  ve které zaseté Boží slovo vyroste v Boží víru, která pak přinese 

ovoce dobrých skutků.  

 

 

Karel Jureček 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


