
92. Jak se duchovně mrtvý člověk může stát duchovně živým?

V apoštolskej dobe učedníci prijímali Svatého ducha i tak, že na nich apoštolovia vkládali 
ruky a tak sa z duchovne mrtvých stali duchovne živí. Ako možeme byť dnes oživeny Duchom tak 
ako bol Adam pred pádom, keď tento krst duchom už dnes nieje?  Sme duchovne mrtví? To by 
znamenalo,  že  nemožeme  byť  prijati  za  synov,  alebo  dcéry  Boha.  Ako  sa  z  mrtvých  staneme 
živými?

Dobrý den,

Hřích působí člověku duchovní smrt.  Duchovní smrt je oddělení člověka od Boha kvůli 
hříchu.

Římanům 6:23 Neboť odplatou za hřích [je] smrt, ale Božím darem [je] věčný život v našem Pánu, 
Ježíši Kristu. (NBK)

Lukáš 9:59  Tehdy řekl  jinému: "Pojď za mnou."  Ale on řekl:  "Pane,  dovol  mi nejdřív odejít  a 
pochovat svého otce." 
60  Ježíš mu však řekl: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a kaž Boží království!" 
(NBK)

I efezané byli kdysi duchovně mrtví pro své hříchy,  ale díky Boží milosti  v Kristu byli 
spaseni – duchovně obživeni:
Efezským 2:1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
2  v  nichž  jste  dříve  žili  podle  běhu  tohoto  světa,  poslušni  vládce  nadzemských  mocí,  ducha, 
působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
3  I my všichni jsme k nim kdysi patřili;  žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými  
sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! 
(EB)

Aby člověk mohl vejít do Božího království, musí se opětovně narodit  z  vody a z Ducha:
Jan 3:3  Ježíš  mu odpověděl  a  řekl:  "Amen,  amen,  říkám ti:  Jestliže  se  někdo nenarodí  znovu, 
nemůže spatřit Boží království." 
4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je starý? Může snad vejít podruhé do lůna 
své matky a narodit se?" 
5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže 
vejít do Božího království.  (NBK)

Totéž řekl Ježíš ještě jinými slovy:

Marek 16:16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. (NS)

Totéž ale detailněji kázal apoštol Petr o Letnicích: 

Skutky  apoštolské  2:36  Ať  tedy  všechen  Izrael  s  jistotou  ví,  že  toho  Ježíše,  kterého  vy  jste 
ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
37  Když to slyšeli,  byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratří?"
38  Petr  jim odpověděl:  "Obraťte  se  a  každý  z  vás  ať  přijme  křest  ve  jménu  Ježíše  Krista  na 



odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného 
pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. (EB)

Když uděláte to, co udělalo na 3000 Židů o Letnicích poté, kdy slyšeli evangelium, tak se z 
duchovně mrtvého stanete duchovně živým a budete mít stejný vztah s Bohem, jaky měl Adam před 
pádem.

V apoštolské době, apoštolové vkládáním svých rukou předávali moc, kterou měli od Ducha 
Svatého jiným křesťanům, ti ale stejnou moc nemohli předat dalším křesťanům:

Skutky apoštolské 8:4 Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli.
5 Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista.
6 Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil.
7  Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a 
chromých bylo uzdraveno.
8 A tak nastala veliká radost v tom městě.
9 Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský 
lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc.
10 Všichni - prostí i významní - mu dychtivě naslouchali a říkali si: "On je ta božská moc, která se 
nazývá Veliká."
11 Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií.
12  Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i 
ženy.
13 Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se 
tu dějí veliká znamení a mocné činy.
14 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a  
Jana.
15 Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,
16 neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.
17 Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.
18   Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim   
peníze a řekl:
19 "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce."
20 Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat 
za peníze!
21 Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. 
(EB)

V té době nebylo novozákonní Písmo kompletně zapsáno a jeho pravdivost nebyla ještě 
potvrzena zázračnou mocí Ducha Svatého. Proto apoštolové vkládali své ruce na jiné křesťany.

K darům Ducha Svatého a působení Ducha Svatého viz. Články na  www.viravboha.cz v 
sekci  Hledání  pravdy:   3.  Jaké  jsou  dary  Ducha  Svatého?  
4. Jak působí Duch Svatý v křesťanech? 
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