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8. ODEVZDÁNÍ  

Jak si postupně uvědomujeme, že Bůh je opravdový a aktivně na nás působí v našich životech, 

stále více pociťujeme touhu se o něm dozvědět více. Tak jak začínáme chápat naši hříšnost a 

potřebu Krista, přichází i touha po bližším osobním vztahu s ním. Chceme mu dát svou lásku, 

ale někdy to vypadá, že nemáme, co dát. Jak tento proces obrácení začíná a jaká je v něm má 

role? Podíváme se na to trochu blíže, když budeme studovat téma o odevzdání. 

1. Co učil Ježíš o spravedlnosti potřebné pro vstup do nebe? Matouš 5,20 

___________________________________________________________________________ 

2. Jaký druh spravedlnosti je nezbytný pro spasení? Galatským 2,15.16.21 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Spravedlnost z víry je uzavření obchodu;  ten nejvýznamnější obchod, který byl kdy 

uskutečněn. My v něm směňujeme naši hříšnost a získáváme Kristovu svatou spravedlnost. Toto 

je ta jediná spravedlnost, která nám může zajistit vstup do nebe.  Získáváme ji tehdy, když se 

vzdáváme našich pokusů dosáhnout spasení prostřednictvím našich dobrých skutků nebo chování 

a odevzdáme svou vůli Bohu.  

3. Do čeho jsou také pokřtěni ti, kteří jsou pokřtěni v Ježíše Krista? Řím 6,3 

___________________________________________________________________________ 

4. Jak je hříšník usmrcen? Řím 6,6 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Je mnoho způsobů jakými se může člověk zabít, kdyby chtěl. Můžete se zastřelit, vzít si 

prášky atd. Ale nikdo se nemůže zabít tak, že by sám sebe ukřižoval. A stejně tak je to i 

s odevzdáním se. Někdo jiný to musí udělat za nás. Ten někdo je Bůh. On se nám ale nijak 

nevnucuje ani se nás nesnaží ovládat proti naší vůli. Vždy nejdříve požádá o svolení.  Zjevení 3,20 

5. Mohou mrtví hřešit? Řím 6,7 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Ve fyzickém životě se narodíme a pak zemřeme. V duchovním životě nejdříve umíráme, 

abychom pak byli znovuzrozeni. 

6. Co říkal Ježíš o sebeodevzdání? Matouš 16,24-26 

___________________________________________________________________________ 
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Pozn.: Všichni musíme zemřít! Naší volbou je však, jestli chceme zemřít sami sobě a být 

znovuzrozeni v Kristu, nebo zemřít bez Krista a přijít tak o spasení. Čím více se snažíme o udržení 

kontroly nad životem tady na zemi, tím více ztrácíme život věčný. Rozhodneme-li se však 

přenechat kontrolu Kristu – získáme věčný život.  

7. Je sebeodevzdání jednorázová zkušenost? Lukáš 9,23 

___________________________________________________________________________ 

8. Existuje nějaký další život po duchovní smrti? Řím 6,4-5 

___________________________________________________________________________ 

9. Kdo má „pod kontrolou“ nový život?  Řím 6,13 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Nástroj je naprosto ovládán někým jiným. Odevzdání se znamená, že přijímáme to, že 

nemůžeme dělat vůbec nic. Z tohoto důvodu je nasměrování k bodu odevzdání se čistě dílem 

Božím. Není to něco, co můžeme udělat sami.  

10. Jakou máme možnost volby v tom, kdo povede náš život? Řím 6,16; Lukáš 11,23; Jakub 4,4  

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Jsme ovládání buďto Bohem nebo satanem! Jediné, co si můžeme zvolit je to, kým z těchto 

dvou se necháme vést. Pokud se však neodevzdáme Kristu, ovládne nás nepřítel. Každý z nás je 

pod nadvládou jedné nebo druhé mocnosti, které bojují o svrchovanost v tomto světě. Jiná 

možnost není. Pod vládu království temnot se dostaneme snadno, ani nemusíme mít v úmyslu jí 

sloužit. Stačí, abychom zanedbávali spojení s královstvím světla.  

11. Jakým způsobem se bráníme ďáblu a jeho snaze nás ovládnout? Jakub 4,7-8 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Podřiďte se a přibližte se k Bohu. Nechte Pána Boha, aby vedl boj s ďáblem za vás. Nejste 

tak silní, abyste to zvládli sami.  

12. Nemáme používat naši vůli ke konání dobra? Řím 7,18-19 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: „Všechno závisí na správném nasazení vůle. Bůh dal člověku schopnost volby, a je na lidech, 

aby ji užívali. Nemůžeš změnit své srdce, nemůžeš se sám od sebe zbavit náklonností svého srdce; 

můžeš se však sám ze své vůle rozhodnout, že mu budeš sloužit. Můžeš dát Bohu svou vůli, „neboť‘ 

je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí.” Tak se celá tvá povaha podřídí 
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vedení Ducha Kristova; tvá náklonnost se soustředí ke Kristu, tvé myšlení bude v souladu s ním.“  

Cesta ke Kristu, str. 34 

Na místo toho, abychom ztráceli čas děláním dobrých skutků, měli bychom se naučit tento čas 

trávit s Kristem. Když se každý den znovu a znovu rozhodujeme, že chceme trávit svůj čas 

s Kristem a zveme ho, aby na nás působil, tak nás On postupně přivádí k odevzdání se.  

Odevzdání bude možné pouze tehdy, podaří-li se Bohu nás k němu dovést. 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 8 – Odevzdání  
 
1 – Musí přesahovat spravedlnost Farizeů 
2 – Boží spravedlnost, kterou můžeme mít pouze z víry 
3 – Do Kristovi smrti 
4 – Tím, že je spolu s Kristem ukřižován 
5 – Ne 
6 – Máme vzít svůj kříž a následovat Ho 
7 – Ne (každý den) 
8 – Ano 
9 – Bůh 
10 – Bůh nebo Satan  
11 – Tím, že se poddáme Bohu a přijdeme blíže ke Kristu 
12 – Ze své síly ne 
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