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6. KŘESŤANSKÝ ZDROJ SÍLY 

V Matouši 5,20 Ježíš pronáší toto „Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho 

převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království“.  

O jakém druhu spravedlnosti zde hovoří? Můžeme být opravdu poslušní ve své síle? A co naše 

osobní boje s hříchem? 

Ježíš byl ztělesněním spravedlnosti na zemi. Žil dokonalým životem pro mě i pro tebe. Pokud 

chceme přijít na to, co svým konáním zamýšlel, musíme se nejdříve blíže podívat na to, jaký 

život vlastně vedl.  

Co bylo zdrojem jeho síly? 

1. Byl Ježíš ve všech ohledech stejným jako my? Židům 2,14-18; 10,5 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Ježíš byl po všech stránkách stejný jako my. Stal se jedním z nás. Měl stejné boje a 

pokušení. Trpěl hladem, žízní i únavou tak, jako kdokoliv jiný. Musel se stát jedním z nás, aby mohl 

získat nárok na to, stát se druhým Adamem, naším Spasitelem. Ježíš se stal naším příkladem ve 

všech směrech. 

2. Když byl Ježíš po všech stránkách stejný jako my, jak dělal zázraky, které předváděl a jak 

žil poslušným životem? Jan 5,19; 6,57; 8,28; 14,8-11; 10,30-33 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Syn Boží byl v blízkém kontaktu se svým Otcem a toto těsné vzájemné propojení 

umožňovalo Bohu Otci pracovat prostřednictvím Ježíše. Ježíš byl zcela a ve všem plně závislý na 

svém Otci. Zázraky, uzdravování, učení, to vše se dělo skrze Otce. Ježíš se zcela stal lidskou bytostí 

odkázanou na Boží nebeskou sílu. 

3. Jak se tento princip propojení s Otcem týká nás? Jan 15,1-8 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Jabloň plodí ovoce, protože je to jabloň, ne proto, aby se stala jabloní. To samé platí 

v křesťanském životě. Křesťané dělají dobro, protože jsou křesťané, ne proto, aby se jimi stali.  

Zůstaneme-li v Kristu, potom Kristus bude přebývat v nás. „Hříšní lidé se mohou stát spravedlivými 

pouze tehdy, budou-li mít víru v Boha a udržovat s ním stále živé spojení.“ Touha Věků str. 309 
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4. Jak Ježíš udržoval živé spojení s Otcem? Marek 1,35 

___________________________________________________________________________ 

5. Jak se Ježíš modlil ke svému Otci? Matouš 26,39; Jan 6,38 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Ježíš je ve všem naším příkladem. Stejně tak jako byl Ježíš odevzdaný svému Otci, i my 

se můžeme odevzdat Ježíši. „Pyšný člověk si chce spasení zasloužit. Ale právo na vstup do nebe a 

způsobilost pro život v něm nám dává jedině Kristova spravedlnost. Dokud člověk neuzná svoji 

vlastní slabost, nezbaví se pocitu soběstačnosti a nepodřídí se Bohu, nemůže Pán pro jeho 

záchranu nic udělat. Jen za těchto podmínek může člověk přijmout dar, který mu Bůh chce udělit.“ 

Touha Věků str. 188  

Praktická pravidla týkající se modlitby 

6. Čas modlitby Marek 1,35; Žalm 5,4 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh se raduje, je-li s námi ve spojení po celý den. Pokud se však po ránu neobracíme 

k Bohu s prosbami o Boží milost a sílu, často pak večer na kolenou prosíme za odpuštění za chyby, 

které jsme ten den udělali, protože jsme zanedbali tuto velkou příležitost.  

7. Místo modlitby Marek 1,35; Matouš 6,6 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka:  Je velmi důležité si pro čas, který chcete trávit na modlitbách s Bohem, vyhradit nějaké 

konkrétní místo, kde nebudete rušeni. Kupříkladu židle u postele nebo nějaké místo na zahradě a 

podobně. Můj modlitební život se obnovil, když jsem se rozhodla jít někam do přírody, tak jako 

Ježíš. Ať už venku na terase po ránu, či pod hvězdami v noci, venku vždy cítím Ježíšovu přítomnost 

intenzivněji.  

8. Způsob jak se modlit Matouš 6,7-8 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Modlitba je vlastně otevření našeho srdce Bohu tak jako svému příteli. Můžeme to však 

udělat kdykoliv, kdekoliv a jakýmkoliv způsobem. V těchto zvláštních chvílích osamocení a 

blízkého spojení se svým Otcem Ježíš klečel a modlil se nahlas. 

Zůstávat v Ježíši znamená dovolit jeho slovům, aby zůstávala v nás. 
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Pozn.:  Ve svém rozboru jak žít jako správný křesťan, Ježíš naprosto jasně uvádí, co to znamená 

být ve spojení s ním. „Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete 

a stane se vám to.“ Jan 15.7   

Zůstávat v Kristu znamená, že jeho slova, jeho učení a jeho život naplní vaši mysl a změní váš život. 

Boží slovo obsahuje životodárnou sílu. Je to spojení se Zdrojem síly ve vašem životě.  

9. Někdo čte Boží slovo a získá málo. Proč? Židům 4,2 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: V Bibli je více než 3000 zaslíbení. Jsou to ujištění od našeho milujícího nebeského Otce o 

jeho péči a starostlivosti. Když je vírou přijmeme, přinesou nám pokoj a ujištění o jeho lásce a moci 

v našich životech. „Víra nás spojuje s nebem a dává nám sílu pro boj s temnými mocnostmi. 

V Kristu nám Bůh dal vše potřebné pro vítězství nad každým hříchem, s ním můžeme odolat i 

nejsilnějšímu pokušení. Mnozí lidé si však uvědomují, že nemají dostatek víry, a zůstávají od Krista 

odtrženi. Ve své bezmocnosti a ubohosti by se měli cele spolehnout na milost soucitného Spasitele. 

Neměli by hledět na sebe, ale na Krista. On je dnes stejně mocným Vykupitelem, jako byl v době, 

kdy kráčel po zemi, uzdravoval nemocné a vyháněl démony. Víra se rodí z Božího slova. Držte se 

tedy jeho zaslíbení: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“  Jan 6,37 Vrhněte se k jeho nohám a 

volejte: „Věřím, pomoz mé nedověře.“ Budete-li tak činit, nikdy nezahynete. Nikdy. 

Touha Věků str. 275 

10. Co můžeme dělat bez Krista? Jan 15,5 

___________________________________________________________________________ 

11. Co můžeme dělat s Kristem? Filip. 4,13 

___________________________________________________________________________ 

12. Jaký je účel Kristovy spravedlnosti v nás? Jan 15,8; Žalm 23,3; Izaiáš 61,3; Filipským 1,11 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Sláva, o které Bůh hovoří, není sebestřednou egoistickou slávou, ale spíše takovou, která je 

požehnáním ostatním. V Jan 12,32 Ježíš řekl: „A já, až budu vyzdvižen, potáhnu všechny k sobě“. 

Až když je Bůh vyvýšen a oslaven, tak může přivést lidi k sobě, aby je zachránil. Jeho sláva přináší 

požehnání celému světu. 

Závěr: Tak jako miminko v mateřském lůně přijímá svou výživu přes pupeční šňůru, stejně tak i 

my získáváme výživu prostřednictvím živého spojení s Bohem. Bez něj jsme bezmocní v boji 

proti zlu. Bez něj jsme bezmocní v boji proti pokušení a hříchu. Naše skutky nás nezachrání, ale 

jsou důkazem o naší opravdové víře v Boha. A navíc pomáhají přivést další lidi ke Kristu a spáse. 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 6 – Křesťanský zdroj síly 
 
1 – Ano 
2 – Byl to Otec, žijící v Něm, kdo to dělal 
3 – Stejně jako Ježíš byl závislí na svém Otci, aby měl sílu, tak i my musíme být 
závislí na Ježíši, abychom měli sílu a život  
4 – Skrze komunikaci či modlitbu 
5 – Modlitby, ve kterých se odevzdal vůli Otce 
6 – Na začátku dne (ráno) 
7 – Tam, kde nebudeš rušen  
8 – Otevři (vylij) mu své srdce 
9 – Protože k tomu čtení nepřidal víru 

10 – Nic 

11 – Všechno 

12 – Pro Boží slávu 
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