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Proměna mysli a růst v poznání Pána Ježíše Krista  
 

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.    

 

Po hříchu Adama se všechno zastavilo. Místo požehnání přišlo na zemi prokletí, místo růstu 

stagnace, místo šťastného života trápení, starosti a lopota. 

Bůh je zdrojem veškeré moci, síly, moudrosti i poznání. Když člověk zhřešil, Bůh se vzdálil od 

něj a přestal mu dávat zjevení svých tajemství. Člověk duchovně zemřel a nebyl schopen se 

vyvíjet v duchovní oblasti. Smrt zastínila ducha i duši člověka a hřích ho začal pohlcovat a 

ničit. 

I duchovní bytosti, které odpadly od Boha už žádné další poznání od Boha nedostávají, žádnou 

moudrost ani zjevení. Zůstávají v takovém stavu, v jakém se vzbouřily proti Bohu. Stagnace - 

duchovní smrt je to, že veškeré tvorstvo se nemůže dál vyvíjet. Duchovní smrt v pekle 

zastavuje jakýkoli přísun nových informací. Člověk žije v bezčasovém prostoru bez poznání, 

radosti, bez lásky. Zůstávají mu jen vzpomínky na dřívější prožitý život.  

 

Bůh se chce podělit o svojí lásku, radost, poznání, vědění a nechce, aby lidé, které si zamiloval 

ustrnuli ve svém myšlení a poznání a zůstali na úrovni zvířat, které se nevyvíjejí a nejsou 

schopny se dál zdokonalovat. 

 

1 Petrův 2:1  Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv 

pomlouvání 

2  a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli 

ke spasení; 

3  vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ 

 

Král Šalomoun ve svých knihách píše, že všechno, co se na  zemi děje, je únavné a honba za 

větrem. Bez Boha je to jen přežívání na fyzické a dušení úrovni. 

 

Když Pán přišel do světa, tak řekl lidem, kteří v Něj uvěřili, že má pro ně připraveno Boží 

království, které je plné slávy, lásky, moudrosti, poznání, radosti, opravdové štěstí.  

Měl v plánu, že lidem předá učitele - Ducha svatého, který lidi připraví na Boží království a dá 

jim zjevení o Božím díle a o celém Božím plánu.  

Ďábel závidí lidem, že mají možnost vstoupit na místa, kde kdysi byl a teď je svržen z nebes. 

Snaží se lidem překazit vstup do Božího království. Proto chce lidstvo udržet v nevědomosti a 

stagnaci. Brání lidem, aby poznali svého Spasitele a vymanili se z moci zla.  

Když uvidíš nějakou totalitu, zastření, nesvobodu, zábrany k poznání, tak je to vždycky práce 

satana. Pro neznalost, nepoznání pravdy lidé hynou, protože dělají špatná rozhodnutí. 

Všechny vynálezy, které lidem pomohly k zlepšení života na zemi, by satan nejlépe zatajil, aby 

lidé žili neustále v otroctví a v bídě. Mnoho vynálezů a poznání o hmotě, energii, bylo zjeveno 

Božím věřícím lidem, ne satanovým služebníkům. Bůh se smiloval nad lidmi a odtajnil po 

Kristu mnohá tajemství hmoty a největší pokrok zažíváme v těchto dnech. Ještě donedávna lidé 

znali jen lopatu, pluh a dobytčí sílu.  

 

Věřící lidé nepochopili, že po obrácení mají růst ve všech oblastech života. Nechali se satanem 

oklamat a upadli do náboženství. Náboženství opakuje stereotypy, které nevedou k růstu. Je to 

stagnace, kterou satan udržuje po staletí. Je jedno, o jaké náboženství se jedná, jestli o 

muslimské, hinduistické  nebo křesťanské. Náboženství se zaměřuje jen na dodržování zákonů 
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a předpisů a na morální způsob života podle těchto předpisů. To ale nevede k růstu, ale ke 

stagnaci.  

Svět je kreativnější než náboženství. Vymýšlí nové technologie, ale také nové způsoby šíření 

zla a hříchu. Jsou vynalézaví v páchání nepravostí, podvodů a hříchů.  

 

Bůh ve svém slově říká, že člověk bez Boha, svévolník, vymýšlí ztřeštěnosti, zlo. 

 

Žalmy 36:2  Tak zní vzpurný výrok svévolníka: "Nemám v srdci místo pro strach z Boha." A to 

do očí mu říká. 

3  Lichotí si ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti. 

4  Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá, přestal jednat rozumně a dobře. 

5  Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého. 

 

Lidé bez Boha přemýšlejí, jak by ze světa vytěžili maximum s co nejmenší námahou i za cenu, 

lži, lsti, podvodu, krádeží. Mají v sobě zkaženou lidskou přirozenost, která jim nedovolí žít 

čestný a spravedlivý život.  

 

Naopak člověk s novou přirozeností - Boží přirozeností, uvažuje o tom, co je dobré, co přináší 

pokoj, požehnání pro všechny, co prospívá lidem.  

Bez této proměny charakteru člověka není nikdo způsobilý žít v Božím království. 

Proto po obrácení musí člověk přijmout rozhodnutí činit pokání ze svých hříchů, napravit co 

napravit jde. Zapřít svoji starou zkorumpovanou hříšnou přirozenost a přijmout čistou Boží 

přirozenost. Tato proměna se může stát jedině po uvěření v Ježíše Krista a pro znovuzrození 

ducha člověka. To je ale jen začátek. 

Pak musí následovat růst 

- v lásce k Bohu a k lidem 

- ve víře v Boha 

- v poznání Božích pravd 

- v rozpoznání dobrého od zlého 

- v růstu moci a síly Ducha svatého - z malých skutků ke větším. Z malých uzdravení, až po 

vyhánění démonů a kříšení mrtvých.  

 

Tento duchovní růst se neobejde bez přítomnosti Ducha svatého, protože on je našim učitelem, 

rádcem i ochráncem. Veškeré Boží vlastnosti můžeme získat jedině skrze Ducha svatého.  

Víru, lásku, moudrost, poznání, proroctví, zjevení, dary uzdravování, dary  jazyků, výklad 

jazyků, sílu a moc šlapat po veškeré síle nepřítele. Bez Ducha svatého nic nedostaneme.   

 

Proč věřící po svém obrácení nerostou?  

Stále jsou jednou nohou ve světě a druhou nohou by chtěli stát na skále - na Ježíši Kristu.  

Tento rozpor - kompromis je pro Pána Ježíše nepřijatelný a takovému člověku Pán žádný růst 

neumožní.  

Je přirozené, že po narození dítěte každý rodič touží po tom, aby jeho dítě rostlo, naučilo se 

chodit, mluvit, přemýšlet a při každém pokroku má z toho velkou radost.   

     Je nepřirozené a nenormální, že věřící po letech své víry mají stejné schopnosti a poznání 

jako na začátku a není na nich vidět žádná změna, žádný růst. Pořád zůstávají duchovními 

miminky, které stále potřebují jen duchovní mléko a neustálou péči. Přitom by už sami měli 

vymítat démony, uzdravovat nemocné ve jménu Ježíše Krista, učit nově obrácené o Božím 

království, vysvětlovat jim pravdy Božího slova. 

 

Pavel apoštol vysvětloval věřícím Židům některé duchovní pravdy o Ježíši Kristu.  
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Židům 5:11  O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni 

slyšet. 

12  Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil 

abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. 

13  Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. 

14  Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že 

rozeznají dobré od špatného. 

 

Apoštolové přivedli lidi k víře v Ježíše Krista, vysvětlili jim, že spasení není z dodržování 

zákonů a předpisů a pak po počátečním nadšení a přijetí Ducha svatého se věřící začali znovu 

vracet do starých zvyků, dodržování svátků, novoluní, židovských zvyků.  

Nejdříve toto náboženství opustili a pak se k němu zase začali vracet. Nevyrostli ve svém 

poznání, víře a moci v Duchu svatém ani o píď. Stále potřebovali, aby je někdo ošetřoval a 

neustále jim říkal základní pravdy o spasení, o křtu ve vodě, o křtu v Duchu svatém atd. 

 

Židům 6:1  Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. 

Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, 

2  k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. 

3  Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. 

4  Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého 

5  a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, 

6  a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují 

Božího Syna a uvádějí ho v posměch. 

7  Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na 

Božím požehnání. 

8  Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. 

 

Toto základní učení má mít každý věřící, aby mohl učit druhé. Je velmi zarážející, když někdo 

po 10 - 20 letech víry, prohlásí, že ještě není dostatečně připraven tyto pravdy lidem říkat. 

  

Buď neprošel znovuzrozením nebo neukřižoval svoji starou přirozenost a nebudoval svoji víru 

ani poznání Božích pravd. Proto je neschopný pro život v Božím království. 

Kdo je schopný vykonávat civilní zaměstnání? Ten, který se vyučí a osvědčí se. Pak dostane 

práci.  

 

Jak to, že křesťané běhají 20-30 let po různých konferencích, kde hltají každé slovo Božích 

služebníků a sami nejsou schopni ani ty základní pravdy zjevit lidem ve světě?  

 

       Pavel apoštol vysvětlil důvody, proč věřící nerostou a nevyrostli. "Je těžké vám to vyložit, 

protože nejste ochotni slyšet".  Jsou věřící, kteří chtějí být na "výletní lodi" a nechtějí na tom 

nic měnit. Vyhovuje jim stereotyp a netouží po žádné změně. Uzavřeli svoje srdce i ducha k 

domluvám a kázni. Proto nemohou růst. Spíše se urážejí, že se jim vytýká nečinnost, vlažnost a 

stagnace.  

Pokud člověk neprojde proměnou mysli, tak i když je osvobozen od démonů, uzdraven z 

nemocí, neudrží si svoji čistotu. Jeho neproměněná mysl ho zase zavede do stejného stereotypu 

jako před svým obrácením.  

 

satan dokáže zaslepit mysl člověka. 

 

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. 
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Toto je příklad u nevěřících, kteří nemilují pravdu - satan oslepí jejich mysl. 

 

U věřících, kteří neposlouchají Boha, stejnou věc učiní Bůh - oslepí jim mysl.  

 

Ježíš řekl věřícím lidem, kteří ho odmítali poslouchat a vzdorovali mu. 

 

Jan 12:37    Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho; 

38  a tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš: `Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A 

komu byla zjevena moc Hospodinova?´ 

39  Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš také řekl: 

40  `Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže nevidí očima a srdce nepochopí, neobrátí se a já 

je neuzdravím.´ 

 

Samotný Bůh zatvrdí srdce věřícímu člověku, který mu vzdoruje a nechce ho poslouchat.  

I když někteří uvěřili, nepřiznávali se k Ježíši. Proč?  

 

Jan 12:42  Přesto v něho uvěřili mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu 

nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagógy. 

43  Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. 

 

Nechtěli si dělat problémy ve světě, zapírali Ježíše, protože si zamilovali lidskou slávu více než 

slávu Boží. 

Neměli proměněnou mysl, přijímali jen zázraky a požehnání, ale nechtěli slyšet slovo k pokání 

a k nápravě. Pak je tu ještě jeden silný faktor. Chtěli být v přátelství s nevěřícím světem, aby se 

vyhnuli pronásledování pro víru v Ježíše Krista.  Žili nadále v kompromisu, trochu s Bohem a 

trochu se světem.  Bůh jim nedal žádný růst.  

 

1 Korintským 3:6  Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; 

7  a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 

 

Bůh zastaví u věřícího růst víry i pomazání Ducha svatého tehdy, když je člověk nevěrný, 

pochybovačný, miluje tento svět více než Boha, když není zcela obrácený celým srdcem. Víra 

nevyroste a Bůh ho nezachrání.  

 

Aby Bůh dal růst, musí člověk projít znovuzrozením, obrácením, ukřižováním staré 

přirozenosti a dále musí zůstat věrný a poslušný Božímu slovu a Duchu svatému.  

Od správců se nežádá nic jiného, než aby každý zůstal věrný.  

 

1 Korintským 4:1  Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích 

tajemství. 

2  Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 

 

Karel Jureček 


