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Věřící mezi nevěřícími. 
 

Ježíš Kristus nás vykoupil z hříchu a smrti a převedl nás ze světa do Božího království.  

Už nepatříme sami sobě, ale jsme občané Božího království s věčným životem. Na zemi jsme 

jen cizinci a naše pravá vlast je nebeská. Po obrácení a znovuzrození se změnila naše duchovní 

podstata. Z tělesného člověka se stal člověk duchovní. Náš duch byl obživen Duchem Božím a 

tak máme jak přirozenost pozemskou, tak i nebeskou. Toto přechodné období potrvá až do naší 

fyzické smrti, kdy po vzkříšení z mrtvých dostaneme nesmrtelné tělo, které nepodléhá smrti, 

nemocem a hlavně nejsou v něm žádné stopy po hříchu. Není v něm tělesná hříšná přirozenost 

ale Boží přirozenost s takovými vlastnostmi jaké má Bůh. A právě v tomto přechodném období 

se odehrává na zemi boj na život a na smrt. Pokud nejsi zachráněn, můžeš se zachránit vírou v 

Ježíše Krista a pokud jsi věřící v Ježíše Krista, pak si musíš svoji víru uchovat až do konce, 

jinak se ti může stát, že znovu odpadneš od spasitelné víry a zemřeš společně s nevěřícími a 

skončíš v hořícím jezeře. To pro věřícího vyžaduje po uvěření jasné oddělení se od světa, od 

jeho myšlenek, názorů i filosofií. Také duchovní oddělení od všech, kteří odmítají Ježíše Krista 

přijmout za svého Pána a Spasitele. Pokud neučiníš toto rozhodnutí, pak tě tento svět znovu 

vtáhne do sebe a ztratíš věčný život.  

 

2 Korintským 6:14  Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má 

společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? 

15  Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? 

16  Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl 

Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´ 

17  A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho nečistého se 

nedotýkejte, a já vás přijmu´ 

18  a `budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´. 

 

Po uvěření musíš pracovat na proměně svého myšlení. Oddělení v tomto smyslu není přerušení 

veškerého kontaktu s nevěřícími, ale duchovní oddělení v názorech, postojích, filosofiích a 

učení tohoto světa, které je v rozporu s Božím slovem.  

Pavel apoštol napsal, že nejde se izolovat od ostatních hříšníků (smilníků, lakomců, 

podvodníků, lhářů atd.) v tomto světě. To bychom museli z tohoto světa utéci. 

Ve světě musíš spolupracovat i s nevěřícími a pracovat poctivě tak, jako bys pracoval pro Pána. 

Ale nevyhledávej další kontakty s těmito lidmi. Je také psáno, že špatná společnost kazí dobré 

mravy 

1 Korintským 15:33  Neklamte se: `špatná společnost kazí dobré mravy´.  

 

Když budeš stále udržovat úzký vztah s nevěřícími přáteli více než s věřícími, pak do sebe 

nasaješ i to, co oni mají v sobě. Bezbožnost, světské myšlenky a úvahy, které tě odvedou od 

Ježíše Krista a od Ducha svatého. Navíc v jejich duchu není nic dobrého pokud se neobrátí. 

Jsou pod vlivem ducha tohoto světa Satana, který je nazván bohem tohoto světa. 

 

2 Korintským 4:3  Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k 

záhubě. 

4  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy 

Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 

 

Tito lidé jdou do záhuby i když navenek se chovají slušně. Musíš chránit svoji duši i ducha od 

světa a jeho myšlenek. Nemůžeš se otevírat důvěrně každému nevěřícímu člověku a čekat od 

něj že ti dá nějakou duchovní radu. Nic dobrého od něj nedostaneš. Naseje do tvé duše i ducha 

jen samé duchovní smetí. 
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Matouš 12:30  Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. 

Matouš 12:34  Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, 

to ústa mluví. 

Lukáš 6:45  Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává 

zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. 

 

V prvním textu Ježíš řekl, že kdo není s ním, je proti Němu. Myšlení takového člověka  i 

mluvení je v rozporu s Boží vůlí, je nepřítelem Božím, protože odmítá Ježíše Krista. Pak ani 

jeho řeč nemůže být dobrá. Co má v srdci, to ze srdce vychází a ty, když se otevřeš, tak tyto 

myšlenky do sebe dostáváš. Pak se stane, že ztratíš víru a ztratíš i svoje zdraví. Myšlenky a 

slova mohou ovlivnit tvůj duchovní život buď k víře, nebo k nevěře.  

Ježíš dále prohlásil, že každý člověk bez obrácení se k Bohu není dobrý, ale zlý. Zlo musíš 

pochopit z Božího pohledu, co Bůh považuje za dobro a co za zlo. Žádný člověk se na tomto 

světě nenarodí jako dobrý člověk. Po hříchu jsou všichni zkažení, propadlí smrti.  

Humanismus chce lidi oklamat a říká, že v každém člověku je něco dobrého a něco zlého. Je to 

velká lež. V člověku před obrácením a znovuzrozením není nic dobrého. Má jen dobré úmysly, 

má touhu i po spravedlnosti a po lásce, ale dobro v něm není. Démona humanismu se musíš 

zříct. Není každý člověk  a dokonce ani věřící tvým bratrem a sestrou. Jen ten, kdo plní Boží 

vůli je tvým bratrem a sestrou. Jsou i falešní věřící a jsou sekty.  

 

Proto Boží slovo rozlišuje mezi dětmi Božími a dětmi ďáblovými. 

 

1 Janův 3:8  Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto 

se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 

9  Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani 

nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 

10  Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní 

spravedlnost a nemiluje svého bratra. 

 

Pavel apoštol jde ještě dál a vyučuje, že se nemáme stýkat s takovými lidmi, kteří se tváří jako 

zbožní, ale svými skutky to popírají. 

 

1 Korintským 5:11  Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, 

ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s 

takovým ani nejezte. 

 

Od čeho se máš oddělit? 

To oddělení od světa je duchovní, ale i fyzické oddělení od lidí, kteří tě odvádějí od pravdy, 

nebo vědomě žijí ve hříchu a chtějí s tebou udržovat kontakt.  

Uvědom si, že žijeme v duchovně rozděleném světě. V nebeském království se nezpívají písně 

od Beatles a od Quennů a v pekle se nezpívají chvály Bohu.  

Pokud žijeme na zemi, jsme ovlivněni i světskou kulturou. Jeden mladý herec prohlásil, že po 

vodě je kultura nejdůležitější věcí na světě. Nesdílím jeho názor.  

Přesto mnoho času strávíme u televize, u sportovních přenosů a různých světských činností, od 

plesů, zábav, kulturních akcí. 

 

Co říká na to Boží slovo?  

1 Petrův 4:3  Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, 

vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. 

4  Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 

5  Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 
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Když se opravdově od těchto věcí oddělíš a netáhneš s nimi za jeden provaz, tak tě urážejí. 

První co uslyšíš je: "Tak ty jsi teď svatý, že?" 

Můžeš jim odpovědět: "To ať posoudí Bůh", ale jedno vím, že už nechci žít jako hovado. 

(Kralický překlad Bible uvádí hovadný způsob života, ekumenický - zvířecí způsob života) 

Toto je třeba pochopit. Musíš změnit své smýšlení i své návyky a opustit i své zlozvyky i své 

kamarády, kteří tě svádějí zpátky do světa a do pekla.  

 

Petr říká, že jsme to už dost dlouho dělali a máme tyto věci opustit a ve zbývajícím čase života 

změnit způsob jednání i kontakty s nevěřícími. 

Když už musím být v práci s lidmi, kteří sprostě mluví a krmí tě sprostými vtipy, pak už nejsem 

ochoten poslouchat jejich zvratky ještě ve svém volném čase.  

 

1 Petrův 4:2  Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli 

Boží. 
 

Toto je odpověď - vůle Boží.  

Některé činnosti nejsou ve světě přímo hříšné, ale kradou ti drahocenný čas. Můžeš strávit 

hodiny u televize, hodiny u fotbalu, hodiny různými koníčky, ale duchovně tě to nikam 

neposune. Zůstaneš neplodný a neschopný cokoliv vykonat pro Boží království.  

Kolik času dáváš světu a kolik Bohu? Kolik času věnuješ světským kamarádům a kolik času jsi 

s věřícím člověkem?  

Uvědom si, že žádný člověk, který nepřijme Ježíše Krista nebude s tebou v Božím království.  

Buď on získá tebe zpět do světa, nebo ty ho získáš pro věčný život.  

 

Takže co je křesťanu dovoleno? 

Všechno, ale ve střídmosti a čistotě. 

 

1 Korintským 6:12  `Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ne všechno prospívá. `Všechno je mi 

dovoleno´ - ano, ale ničím se nedám zotročit. 

 

Pokud tě některá činnost i tví přátelé odvádějí od Ježíše Krista a ty sám nejsi schopen jim vydat 

svědectví, pak se musíš od nich oddělit. Mnoho věřících je dnes v pekle, protože koketovali po 

svém obrácení se světem.  

 

Najdi si čas minimálně dvakrát, třikrát týdně abys byl v kontaktu s věřícím, který je ve stejném 

Duchu svatém jako ty. Když nemůžeš být s ním osobně, tak alespoň telefonicky nebo přes 

počítač. Ze světa žádné povzbuzení ve víře nedostaneš. Boží slovo nás vede k tomu, že máme 

mít zájem jeden o druhého a máme se navzájem povzbuzovat ve víře, lásce a k dobrým 

skutkům. 

 

Židům 10:24  Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. 

 

Uvědom si, že začínající víra je velmi křehká a může se rychle uhasit. Ďábel se tě nevzdal a 

stále chodí kolem tebe a tvého domu jako lev řvoucí, aby tě přivedl zpátky do pekla. 

Když už jsi jednou vyšel ven z prokletí, hříchu a smrti, tak se do té žumpy zpátky nevracej.  

 

Karel Jureček 


