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DUCH, DUCHOVNÍ SMRT, NOVÉ NAROZENÍ 

Opakování - člověk je duch, má duši a žije v těle 

1. Tesalonickým 5:23 

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až 

do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 

Židům 4:12 

Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a 

ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.  

1. Petrova 3:3-4 

Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a 

nádherných šatech – 4 ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a 

pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.  

Římanům 7:22 

Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. (CSP) 

2. Korintským 4:16 

Proto neochabujeme; I když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne 

obnovuje. 

Efeským 3:14-16 

Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem [našeho Pána Ježíše Krista], 15po němž 

má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, 16aby vás podle bohatství své slávy posílil 

mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku,  

Když mluvíme o spáse nebo spasení/záchraně, tak nemluvíme o záchraně těla nebo 

polepšení hříšníka. Hříšníka můžeš vyléčit (z alkoholu, narkomanie, může se polepšit), ale to 

mu nový život nedá. 

Osekáš větve, vyroste to znovu. 

Učiňme člověka k obrazu našemu, podle naší podoby. 

Genesis 1:26-28 
Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad 
mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou 
havětí lezoucí po zemi.“ 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: 
jako muže a ženu stvořil je. 28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte 
zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým 
živočichem lezoucím po zemi.“ 

Genesis 2:15-17 
Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a 
střežil. 16 Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně 
jíst, 17 kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě 
zemřeš.“ 
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Genesis 3 – pád člověka – čti Genesis 3 celou kapitolu 

Zemřeli Adam s Evou? 
Ano. 

Smrt není neexistence. Smrt je absence Boha, odchod slávy, života, světla, lásky. 

Přísloví 20:27 
Hospodinovou svící je duch člověka – vše, co je skryté, prozkoumá. 

Genesis 5:1-5 
Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své 
podoby. [a] 2 Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno 
Adam, Člověk. 3 Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, 
a dal mu jméno Set. 4 Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. 5 Adam žil 
celkem 930 let a potom zemřel. 

Jan 3:5-7 
 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít 
do Božího království. 6 Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv 
se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.  

Pád člověka znamenal: 
- zhasnutí svíce/světla/Božího života v Adamově duchu 
Od té doby se každý člověk na zemi rodí v hříchu (podle Adamova obrazu) 

Žalm 51:7 
Vždyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí. 

Když se člověk narodí na zem, automaticky se rodí jako hříšník (Adam) a každý další krok ho 
vzdaluje od Boží přítomnosti, až skončí tam, kde končí každá nepravost. 

Pokud se nenarodí znovu. 

Jaký je duch nespaseného člověka? 

Římanům 5:6-8 
Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. 7 Sotva kdo zemře za 
spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. 8 Bůh ale 
dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. 

Římanům 5:10 
Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již 
smířené, zachrání jeho život!  

Nepřítel = nenávistný, aktivně nepřátelský, odporný, ohavný, hnusný. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis+5&version=B21#fcs-B21-107a
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Efeským 2:5 
že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí!  

Mrtvý = kromě běžného významu také bez moci, bez síly, neaktivní, nefunkční 

Efeským 2:11-13 
Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně 
vykonané na těle, nazývají neobřezanci). 12 V té době jste byli bez Krista, oddělení od 
společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na 
světě. 13 Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi 
blízcí. 

Duch člověka v hříchu je temnotou/tmou/hříchem/vzpourou…člověk potom následně miluje 
tmu/hřích/vzpouru… 

Genesis 1:26-28 
člověk byl stvořen jako správce země, držitel klíče a nabývacích listin k zemi.  
Toto vše předal Satanovi. Adam se vzdal Satanovi dobrovolně, s otevřenýma očima. 

Otočil se k Bohu zády. 

Jan 8:44 
Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce.  

Adam zhřešil a v jeho duchu došlo ke změně duchovní DNA – ďábel se stal otcem ducha 
člověka. Od Adama pak všichni umírají, mají stejnou duchovní DNA. 

Proto musel přijít Mesiáš, aby jako člověk v těle porazil Satana a znovu získal zpět klíče a 
nabývací listiny od planety země.  

Musíš se znovu narodit. 

Jan 3:3 
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit 
Boží království.“ 

Narodit se = být potomkem otce – musíš mít tedy nového, jiného otce 
Znovu = anothen – ano znamená nahoře na vrcholu 

Tedy Musíš se narodit novému Otci, který je nahoře. 

Poznámky k vyučování na téma Modlitba Páně (Modlitba učedníků) budou kvůli přehlednosti 
zveřejněny jako celek v příštích poznámkách.  

 

 


