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Znovuzrození 
 

Jan 3:1  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 

2  Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. 

Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." 

3  Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit 

království Boží." 

4  Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do 

těla své matky a podruhé se narodit." 

5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže 

vejít do království Božího. 

6  Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 

7  Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 

8  Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s 

každým, kdo se narodil z Ducha." 

9  Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?" 

10  Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? 

11  Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, 

ale vy naše svědectví nepřijímáte. 

12  Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o 

nebeských? 

13  Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. 

14  Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 

15  aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 

16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. 

17  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno 

jednorozeného Syna Božího. 

19  Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože 

jejich skutky byly zlé. 

20  Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky 

nevyšly najevo. 

21  Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v 

Bohu." 

 

Toto zjevení o znovuzrození vysvětluje proč někteří lidé budou spaseni a jiní nebudou.  

Lidem je všeobecně zastřena skutečnost o duchovním světě, protože po hříchu člověka je každý 

duch člověka pod vládou hříchu a smrti. Po hříchu Adama není v duchu člověka věčný život. 

Každá živá bytost má jen existenci. Jednou zplozený člověk už nikdy nezanikne. Bude mít dál 

vědomí i po fyzické smrti. Duch i duše člověka má podle písma věčnou existenci. Bůh rozlišuje 

věčný život a duchovní smrt. Věčný život popisuje jako rozvíjející se život v Božím ráji, který 

má účast na nebeském království. Tento život nikdy nezanikne, člověk se rozvíjí dál duchovně i 

duševně, získává nové informace, zjevení a účastní se Boží slávy a má podíl na spoluutváření 

budoucího věku. Na zemi lidé mají také v omezené míře účast na vytváření hodnot ať už 

materiálních, nebo duchovních. Člověk po narození se rozvíjí, učí se, zdokonaluje a vytváří 

hodnoty. Tento pozemský život je ukončen smrtí a z toho, co člověk na zemi vytvořil si nic do 

nebeského království nevezme. Duchovní svět má proto vyšší prioritu než tento hmotný a má 

mnohem bohatší život než tento hmotný na zemi. I duchovní bytosti dál poznávají samotného 

Boha, jeho dílo, veškeré  stvoření, získávají další poznání i moudrost. V duchovním světě se 

nezastaví vývoj pro stvořené bytosti. Bůh stále tvoří nové věci.  
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Když Jan dostal zjevení o budoucnosti, pak anděl mu řekl, že Bůh připravuje nové věci.  

 

Zjevení Janovo 21:3  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh 

bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 

4  a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - 

neboť co bylo, pominulo." 

5  Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou 

věrná a pravá." 

 

Boží království je kreativní, moderní, stále má co dát lidem, kteří tam budou. 

Naopak duchovní smrt v hořícím jezeře znamená konec poznání, konec tvorby něčeho nového. 

Duchovní smrt znamená zastavení jakéhokoliv nového poznání i zjevení, žádné nové 

informace, naprosté oddělení od skutečného života, který se dál rozvíjí.  

V pekle a pak v hořícím jezeře všechno ustrne. Lidé, padlí andělé, démoni i samotný satan 

budou v tomto místě mít jen vědomí existence, budou si uvědomovat jen svoji vinu a své 

odsouzení za hříchy. 

 

Kazatel 9:10  Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani 

poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. 

 

Šalomoun měl poznání, že není žádné dílo, práce, ani poznání ani moudrost v říší mrtvých.  

Dokonce nebudou mít ani sny, ve kterých by se jim ulevilo od bolestí a žáru ohně. Když lidé 

byli v koncentračních táborech, tak i v těch nejhorších podmínkách, když spali, měli chvíli 

pokoj od všude obklopujícího zla. V pekle tomu tak není, člověk tam nespí, nejí, nepije, jen cítí 

bolest, žár ohně, zápach podobný hořící síře a nemá nikdy pokoj, ani odpočinek.  

Nikdo ho nezbaví tohoto trápení a žije v bezčasovém prostoru, kdy neví jestli je den, nebo noc, 

protože je stále ve tmě. Temnota je také znakem soudu.  

 

Lidé vždycky pátrali po tom, jak by mohli žít věčně v radosti a blahobytu.  

Bůh jim to nabízí, ale většina lidí to odmítá. 

 

Když přišel Ježíš na svět, tak mnozí ho nepřijali za svého Spasitele, i když činil divy a zázraky, 

které nikdo před ním nečinil. Nikodém člen židovské rady pochopil, že nikdo nemůže takové 

skutky konat, pokud není Bůh s ním, proto se zajímal, co musí učinit, aby mohl vejít do Božího 

království. Ježíš napadal dost často farizee i zákoníky a někdy o nich říkal, že je to plemeno 

zmijí a ještěrčí. Nikodém to samozřejmě věděl a také slyšel tvrdý soud na farizeje. Chtěl vědět, 

proč Ježíš tak ostře napadá učitele zákona a tehdejší duchovenstvo. Bál se židů a proto přišel za 

Ježíšem v noci. Byl pro něj šok, když se dověděl, že nikdo nemůže spatřit Boží království, 

pokud se nenarodí znovu. On žil podle Mojžíšova zákona, dodržoval zákony a předpisy, 

pravidelně se modlil a postil, odevzdával desátky a byl zřejmě vzorem pro ostatní v jednání i 

chování. Určitě byl věřící v jediného Boha. Nemohl pochopit co mu Ježíš říká, že se musí 

narodit znovu. Z toho, co Ježíš vysvětlil je patrné, že mnoho věřících lidí i když dodržují 

desatero, žijí celkem dobře svůj život, dodržují morální zásady a vědomě nehřeší, přesto 

nevejdou do Božího království. Proč? Protože se musí narodit z Božího Ducha.  

Pán to vysvětlil, že co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z Ducha je duch.  

Znovuzrození z Ducha Božího je jediný způsob jak může člověk získat věčný život. 

Pán dále vysvětlil, že z lidského hlediska to není možné, že by se člověk tak umravňoval, 

sebezapíral, nebo že by začal žít asketickým životem a zasloužil by si nebeské království.  

Výchova, vzdělání, životní úroveň může jen člověka naučit, aby se určitým způsobem dokázal 

přizpůsobit zákonům a předpisům a pod hrozbou trestu nečinil velké zlo. Ve skutečnosti z něj 

nikdy nemůže učinit člověka způsobilého pro Boží království. Tuto proměnu může učinit 
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jedině Ježíš Kristus Nazaretský. Ani víra v Boha, ani ta nejpřísnější výchova nezmění člověka k 

Božímu obrazu. Ve své přirozenosti je člověk porušený a zlý. 

  

Ježíš prohlásil o lidech toto: 

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

to ústa mluví. 

Lukáš 11:13  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš 

Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" 

 

Když se člověk pokoří před Bohem a uzná svůj hřích a svoji vinu, pak ho Duch svatý přivede k 

Ježíši Kristu. On je jediný v celém vesmíru, který odpouští hříchy a veškerý soud Otec svěřil do 

rukou Syna. 

 

Jan 5:22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, 

23  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který 

ho poslal. 

24  Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný 

a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. 

 

Tady Pán znovu řekl, že kdo uvěří jeho slovu a věří Ježíši Kristu, pak už nepodléhá soudu, ale 

přešel ze smrti do života. Z duchovní smrti do věčnosti.  

Duch Kristův obživí našeho ducha k věčnému životu. To je to nové narození. Po hříchu jsme 

byli duchovně mrtví. Když uvěříš v Ježíše Krista, pak On tě obživí svým duchem k věčnému 

životu.  

Bůh je Duch a Ježíš prohlásil: 

 

Jan 6:63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, 

jsou Duch a jsou život. 

 

Znovuzrození je tedy Ježíšův nadpřirozený zásah do našeho nitra, kdy náš duch dostane z 

Božího ducha nový život. Člověk bez znovuzrození dál žije pozemský život jen na tělesné a 

psychické úrovni. Boží slovo mluví o neznovuzrozených lidech jako o psychických a tělesných 

lidech a je úplně jedno jestli jsou nevěřící nebo věří v Boha. Mnoho věřících lidí, kteří věří v 

Boha i v Ježíše Krista jsou psychičtí a tělesní lidé, bez věčného života. Neprošli znovuzrozením 

skrze Ducha Božího.  

Naopak Duchovní lidé prošli znovuzrozením a nechají se vést Duchem svatým.  

Neznovuzrození věřící lidé nerozumí znovuzrozeným.  

 

1 Korintským 2:14  Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu 

bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 

15  Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně 

posouzen. 

 

Člověk před znovuzrozením nechápe Boha, nechápe nadpřirozeno, nechápe víru v Boha a 

duchovní věci jsou mu bláznovstvím. Pavel hovoří, že je nemůže chápat.  

Když chceš vyučovat Božímu slovu nevěřícího člověka, nebo chceš vyučovat věřícího člověka, 

který není znovuzrozený, pak je to stejné jako bys poučoval vlky, že se mají chovat slušně k 

ovcím.  

Nerozumí ti. Psychický člověk vnímá z tebe tělesné vnější projevy. Dokáže rozpoznat jestli 

voníš, nebo smrdíš, jestli jsi mu sympatický nebo odporný. Posuzuje tě podle toho jak jsi 

oblečen, jak se vyjadřuješ, jestli jsi podle jeho úsudku vzdělaný, nebo prosťáček.  
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Lidé bez Božího ducha posuzují druhé podle vnějších věcí. Lidé ze světa musí vynaložit velkou 

námahu, aby zaujali druhé. Celý bezbožný svět je jedno velké divadlo.  

Znovuzrození je novozákonní způsob jak se dostat do Božího království. Ve staré smlouvě 

neměli Židé jinou možnost, než dodržovat důsledně Mojžíšův zákon a pak provádět oběti za 

hřích, které prováděl kněz za lid.  

V nové smlouvě Bůh po znovuzrození napíše své zákony do srdce člověka a nikdo ho nemusí 

poučovat co je dobré a co je zlé. Boží duch v tobě tě upozorňuje do svědomí jestli jednáš v 

souladu s Boží vůlí. 

To svědectví o spasení máš v sobě. 

 

Římanům 8:16  Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 

 

Nemůžeš si myslet, že ty svojí inteligencí přesvědčíš někoho k víře v Boha. Jediný, kdo usvědčí 

člověka z hříchu je Duch svatý. Proto musíš chodit s Duchem svatým, komunikovat s ním a 

nechat se jím vést a vyučovat. Když k někomu přistupuješ, pak se musíš spolehnout jedině na 

Ducha svatého.  

Víra je vždycky u znovuzrozených věřících. U neznovuzrozených žádná víra není.  

Víra se naplňuje také tím, co děláš, ne tím co si myslíš, že bys měl dělat, nebo že znáš Boží 

slovo.  

Mrtvá víra nic nedělá.  

 

Jakubův 2:17  Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. 

18  Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou 

víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. 

19  Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. 

20  Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? 

23  Tak se naplnilo Písmo: `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost´ a 

byl nazván `přítelem Božím´. 

24  Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! 

25  Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a 

propustila je jinou cestou? - 

26  Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

 

Když je člověk opravdu znovuzrozený, pak Duch svatý, který je v něm ho nenechá bez ovoce a 

bez skutků víry.  

 

Galatským 6:10  A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny 

víry. 

Nejedná se jen o uzdravování a vymítání démonů, ale veškerou činnost, která pomáhá lidem. 

 

Galatským 6:7  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 

8  Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. 

9  V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. 

 

Jestliže člověk nic nezaseje, pak nic nesklidí.  Dobré věci můžeš zasévat stále, ale přednost 

mají mít lidé víry. Ti, kteří následují Pána Ježíše potřebují tvoji pomoc. Proto také nesmíme 

odmítat jiné věřící, i když nejsou z našeho společenství, ale požádají tě o službu nebo nějakou 

pomoc. Mnohdy věnujeme hodně času světu a nevěřícím lidem a to nás může také odvést od 

Pána a také duchovně i fyzicky vyčerpat. 

Každý, kdo chce dojít do Božího království, musí projít znovuzrozením. 

 

Karel Jureček 


