
OVOCE POKÁNÍ 
 
Matouš 3:7-8 + Lukáš 3:8 
Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo 
vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? 8 Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.  
 
Skutky 26:20 
Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, 
že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. 
 
Koloským 2:6-7 
Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. 7 Zapusťte v něm kořeny a budujte se na 
něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. 
 
Koloským 1:9-14 
Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší 
moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle 10 a abyste svým životem vždy 
dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, 11 byli 
všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s 
radostí 12 děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. 13 On nás vysvobodil z 
nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, 14 v němž se nám [b] dostalo 
vykoupení, totiž odpuštění hříchů. 
 
Žalm 1:1-3 
Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů 
nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na 
břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, 
kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří! 
 
1.Tesalonickým 4:1-8 
Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co 
už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu. 2 Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše 
Krista. 3 Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. 4 Každý se naučte zacházet se svým 
tělem [a] v posvěcení a úctě, 5 nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. 6 Nikdo ať v 
této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán 
všechny takové věci přísně trestá. 7 Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. 8 Kdo to 
odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. 
 
DUCH, DUŠE A TĚLO 
 
Jan 4:24 
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“ 
 
Genesis 1:26-27 
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.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. 
Bůh je duch a člověka stvořil podle své podoby – ke svému obrazu – člověk je duchovní bytost. 
 
Genesis 2:7 
Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka [a] a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se 
člověk stal živou bytostí. 



 
Pokud je Bůh Duch a stvořil člověka k obrazu svému, tak člověk je také duch. 
To, co Bůh stvořil ze země, bylo jen tělo člověka. 
 
Přísloví 20:27 
Hospodinovou svící je duch člověka – vše, co je skryté, prozkoumá. 
Duch člověka je lampou od Hospodina, prozkoumává nejhlubší nitro. 
Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.  
 
Ezechiel 11:19 
Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim 
srdce z masa. 
 
Ezechiel 36:26 
Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám 
vám srdce z masa. 
 
Ezechiel 18:31 
Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. 
 
Žalm 51:12 
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.  
 
Člověk je duch, má duši a žije v těle. Tělo je pozemská schránka, která člověku umožňuje fyzicky žít 
vymezený čas na zemi. 
 
Duch a duše žijí věčně. 
 
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. 
 
Člověk je duch. 
Má duši, která je sídlem jeho vědomí, vůle, mysli, emocí.  
Žije v těle, což je pozemská „schránka“. Jako potřebuješ skafandr na pohyb ve všemíru, potřebuješ 
tělo, abys mohl žít na zemi. Tělo je prostředek jak žít na planetě, na zemi, jak získat práva jako 
člověk/lidská bytost. 
 
Lukáš 16:19-31 – o boháči a Lazarovi 
19 „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. 20 Byl také 
jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů 21 a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo 
ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. 22 Jednoho dne ten žebrák zemřel a 
andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. 
23 Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. 24 ‚Otče 
Abrahame,‘ zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží 
mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!‘ 



25 ‚Synu,‘ odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď 
ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. 26 Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si 
přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.‘ 
 
Duch a duše člověka společně žijí věčně. Buď v nebi nebo v pekle.  
 
MUSÍŠ SE NARODIT ZNOVU 
 
Jan 3 – čti celou kapitolu 
 
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. 2 Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: 
„Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-
li Bůh s ním.“ 3 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže 
spatřit Boží království.“ 4 „Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se 
snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ 5 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.  
 
Nikodém byl člověk věřící, věřil, že je Bůh, ale Ježíš mu řekl, že do Božího království nemůže vejít, 
pokud se nenarodí znovu. 
 
Nejde o nové narození těla, ale o znovuzrození ducha.  
 
Jan 3:6 
6 Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.  
Jan 8:31-59 – Ježíš mluví k náboženským lidem, k věřícím Židům. Přesto říká, že jejich otec je ďábel. 
44 Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, 
protože v něm pravda není.  
 
Člověk se narodil v hříchu, jeho duch je mrtvý a člověk se musí narodit znovu. 
 
Římanům 5:15 
15 Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží 
milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho 
člověka, Ježíše Krista! 
 
1.Petr 1:3 
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal 
vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 
 
1.Petrova 1:23 
23 Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží 
slovo.  
 
Narodili jsme se znovu – Bohu, našemu Otci, skrze jeho slovo (semeno), kterým je jeho slovo. 
 
2.Korintským 5:17 
17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!  
 


