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Znovuzrození a duchovně mrtví   
 

Jsou jen dvě skupiny lidí na tomto světě - znovuzrození a duchovně mrtví lidé. 

Znovuzrození kráčejí do Božího království a duchovně mrtví do hořícího jezera. 

Lidé z obou skupin si mohou během života vyměnit pozice. I znovuzrození mohou odpadnout a 

naopak duchovně mrtví se mohou znovuzrodit. 

 

Jak se může stát, že znovuzrození mohou odpadnout od živého Boha a ztratí věčný život? 

Po obrácení a znovuzrození musí každý věřící činit pokání a následovat Ježíše Krista. 

Jak? Napolovic, na 90 % nebo na 100 %?  

 

Které přikázání je největší? Zákoník se ptal Ježíše. 

 

Marek 12:29  Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný 

pán; 

30  miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´ 

31  Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě 

není." 

 

Každý, kdo se neobrátí celým srdcem a nemiluje Pána z celého srdce, z celé své mysli - vůle a 

z celé své síly, je nevěrný a nespolehlivý věřící. 

Když si ponecháš jen 10 % světa nebo jen 1% světa ve svém srdci, pak dříve nebo později 

zapřeš Pána.  

Ježíš řekl, že málo kvasu prokvasí celé těsto. 

Kvas změní strukturu v těstě.  

Když přijmeš Ježíše Krista celým srdcem, pak celý tvůj život se proměňuje k Boží podobě.  

Změníš se k podobě Boží. 

 

Když ale do svého srdce přijmeš nežádoucí kvas tohoto světa, tak tě také po čase prokvasí, ale 

ke zlému.  

 

Kvas má tedy pozitivní i negativní účinky. Ten dobrý kvas pomáhá, jako např. při kvašení 

hroznů pomůže k tvorbě vína. Ten negativní může z dobrého ovoce vytvořit shnilé. 

Rovněž v lidském těle je mnoho pozitivních bakterií, které pomáhají při zpracování potravin, 

ale jsou tam i negativní škodlivé, jako např. fekální bakterie, které když se přemnoží mohou 

způsobit v těle vážné problémy.  

 

Podobně je to i v duchovním životě. Špatným kvasem Pán označil falešná učení, lidské 

výmysly a různé ideologie ve světě, které se nezakládají na pravdě Božího slova. Také učení 

náboženských sekt. Ale také v Ježíšově době učení farizeů, kteří jen mluvili o Bohu, ale nic 

dobrého pro lidi neudělali.  

 

Proto apoštolové napomínali lid, aby se zbavili starého kvasu. 

 

1 Korintským 5:7  Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas 

nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. 

8  Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným 

chlebem upřímnosti a pravdy. 

 

Galatským 5:9  Málo kvasu celé těsto prokvasí. 
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Abychom se nedostali po uvěření do vážných problémů, je potřeba zbavit se "starého kvasu". 

 

Když neodstraníš ze sebe všechno zlé, všechny zlé touhy a zlé návyky, tak během času se tento 

zlý kvas znovu rozšíří do celého tvého duchovního života.  

Nejdříve musíš odstranit staré ze své povahy a pak přijmout nové od Ježíše Krista. 

 

Proč lidé po uvěření odpadnou?  

 

1. Neuvěřili celým srdcem a nemilují pravdu celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 

silou. Nechávají si pár procent lásky ke světu a to je nakonec dostane zpět do světa a pak i do 

pekla.  

 

Dávají tak prostor ve svém srdci duchu antikrista, který připravuje svět na přijetí osoby - 

člověka nepravosti, který se na čas ujme vlády ve světě.  

 

1 Janův 2:15  Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. 

16  Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě 

zakládá, není z Otce, ale ze světa. 

17  A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 

18  Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo 

mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. 

 

Když nemiluješ Pána celým svým srdcem z celé své duše a z celé své síly, pak jsi nespolehlivý 

člověk. Bůh ti nemůže věřit, protože kdykoliv se ti zalíbí něco ve světě, okamžitě odpadáš od 

Boha.  

 

Když se chceš oženit, nekalkuluj s tím, že si necháš ve svém srdci ještě nějaké místo pro jinou 

ženu. Nebo snad řekneš své snoubence, mám tě rád na 99 % a to jedno procento si nechávám 

pro náhodnou příležitost?  Pokud máš takové smýšlení, tak se ani nežeň, pokud se nechceš 

odevzdat své budoucí ženě na 100 %. Platí to i obráceně pro ženy. 

 

Pokud máš takové smýšlení i ve vztahu k Ježíši Kristu, tak vůbec neuvažuj o nějakém Božím 

království. Zůstaň v blátě a duchovním hnoji. 

Bůh nevěrné a zbabělé věřící nepustí do Božího království. 

 

2 Petrův 2:20  Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám 

světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. 

21  Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím 

poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. 

22  Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: `Pes se vrátil k vlastnímu vývratku´ a umytá 

svině se zase válí v bahništi. 

 

Znovuzrození je jen začátek cesty za Pánem Ježíšem Kristem. Nemůžeš uvažovat o cestě zpět a 

pokud ano, pak vůbec do vztahu s Ježíšem Kristem nevstupuj, protože po zradě tě čeká 

přísnější soud, než kdybys vůbec neuvěřil. Petr řekl, že by bylo pro takové lidi lepší, kdyby 

vůbec nepoznali cestu spravedlnosti.  

 

Co je tím kvasem?  

Kdo ovládá tvé srdce  - co je ve tvém srdci, tak se budeš i chovat a jednat.  

Jestliže je ve tvém srdci Ježíš Kristus na prvním místě, pak se budeš proměňovat do jeho 

podoby. Když tam bude jiný duch, tak se dostaneš pod vládu ducha tohoto světa - ducha   

antikristova.  
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Každý jiný duch je antikristovský duch. Je mnoho antikristovských duchů, kteří zpochybňují 

Ježíše Krista.  

 

Mnozí věřící souhlasí s pravdou, ale nepřijali ji do svého srdce.  

 

Odpadnutí začíná,  

 

1. Když neneseš ovoce Ducha svatého, které žádá Bůh.  

 

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

dobrota, věrnost, 

23  tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 

24  Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. 

 

2. Když se ti nechce jít do Boží přítomnosti na společná shromáždění.  Jdeš tam jen ze zvyku. 

 

3. Když kázané slovo považuješ, že se týká jen těch druhých a ne tebe. 

 

4. Když je ti nepříjemné slyšet pravdy Božího slova a hněváš se na kazatele. Místo toho, abys 

šel do sebe, činil pokání a obrátil se,  tak se vzepřeš proti slovu a odejdeš ze sboru. 

 

Jób 5:17  Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň Všemocného neodmítej. 

 Přísloví 12:1  Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. 

Žalmy 50:16  Ale svévolníkovi Bůh praví: "Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst 

moji smlouvu? 

17  Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. 

 

Jsou věřící lidé, kteří slyší Boží slovo, vědí, že by měli poslechnout, ale hodí to za hlavu a jdou 

si svoji cestou.  Tito lidé nevejdou do Božího království. 

 

Jak se budou mnozí věřící lidé chovat v poslední době před druhým příchodem Ježíše Krista na 

zemi?  

 Výpis z Nové bible Kralické.  

2 Timoteovi 3:1  Věz však, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. 

2  Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající 

rodiče, nevděční, bezbožní, 

3  bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra, 

4  zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha. 

5  Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci. (ekum. svým jednáním to budou 

poprat).  Od takových se odvracej. 

 

Tady se mluví o věřících, kteří odpadávají a jsou pod vlivem ducha antikristova. 

Satan má přesně opačné vlastnosti než Bůh. Budou mít raději zážitky a rozkoše života více než 

Boha. Zážitkoví křesťané odpadnou.  

 

Neúplně odevzdaní věřící, kteří nemilují celým srdcem pravdu, budou žít v pokrytectví. Aby 

zakryli své neobrácené srdce, budou sice používat biblický slovník, ale zároveň ironicky budou 

zlehčovat význam pravdy Božího slova.  

Budou se tvářit jako zbožní, svým jednáním to budou popírat a zřeknou se Boží moci. Nebudou 

schopni vykonat žádný skutek v moci Ducha svatého. 
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To jsou lidé, kteří tvrdí, že jsou věřící, ale stydí se za Ježíšovo jméno i za Boží služebníky. 

Nikdy nikomu nevydali svědectví o Ježíši Kristu, nikdy nepřivedli nikoho k Pánu Ježíši Kristu, 

nikdy nezískali žádného učedníka pro Ježíše Krista, nikdy nevyhnali jediného démona, nikdy 

nepokřtili žádného člověka v Ježíšovo jméno ve vodě, nikdy nevedli nikoho ke křtu v Duchu 

svatém, nikdy nedošlo po jejich modlitbách k uzdravení nemocného, nikdy se neprojevovala po 

jejich modlitbách Boží moc. Moc Boží nepřijali a odmítli ji. 

 

Věřící, kteří skutečně uvěřili, činí tyto skutky: 

 

Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého 

20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny 

až do skonání tohoto věku." 

 

Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Věřící, kteří odevzdali celý svůj život Ježíši Kristu, pak doprovázejí tyto skutky: 

 

1. Kážou evangelium Ježíše Krista, vedou lidi k pokání 

2. Získávají učedníky a učí je všemu, co se naučili od Pána Ježíše a od jeho učedníků 

3. Křtí obrácené ponořením do vody v Ježíšovo jméno 

4. Vedou lidi ke křtu v Duchu svatém 

5. Vyhánějí démony z lidí, kteří uvěří v Ježíše Krista 

6. Mluví novými jazyky a používají duchovní dary ke společnému růstu 

7. Na nemocné vkládají ruce a Pán Ježíš nemocné uzdravuje 

  

Pokud nic z toho nečiníš, pak se musíš obrátit, činit pokání a celým srdcem následovat Ježíše 

Krista.  

 

Znovuzrození a Duchem svatým naplnění věřící činí Boží vůli a Bůh je potvrzuje svými 

skutky. Bůh vyslýchá jejich modlitby a potvrzuje jejich službu Boží mocí se znameními i 

zázraky. 

 

Karel Jureček 

 

 

 


