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9. RŮST V KRISTU 

V minulé lekci jsme se zabývali tím, co je víra. Vysvětlili jsme si, proč lepším slovem pro 

vyjádření víry je spíše důvěra. Dále jsme se naučili, že důvěra k Bohu přichází prostřednictvím 

četby jeho slova - Bible, modlitby k němu a odevzdáním svého života do jeho rukou…  

Máte zájem o duchovní růst? Nemůžete růst tím, že se zaměříte na růst samotný. 

Pravděpodobně není nic tak škodlivé pro duchovní růst jako když se budete neustále 

kontrolovat a porovnávat dosažené výsledky. Je vaším cílem „míra postavy Kristovy plnosti“ 

Efezským 4,13? Říkáte si někdy: dochází u mě vůbec k nějakému růstu? Existuje jeden způsob, 

jak to s jistotou můžete zjistit. Podívejte se, jestli se vůbec něčím sytíte. Nerosteme duchovně 

tím, že jíme Chléb života? V této lekci se naučíme, jak růst v naší křesťanské víře. Máme věřit, 

že spaseni jsme pouze milostí, ale dále pak spoléhat na své skutky? Co ode mě Bůh očekává? 

Jakou úlohu v tomto procesu hraje Bůh a jakou já sám?  

1. Co znamená růst v křesťanském životě? 2 Petrova 3,18 

___________________________________________________________________________ 

2. Kde získáme tuto milost? Židům 4,16 

___________________________________________________________________________ 

3. Kde získáme poznání Ježíše Krista? 1. Petrova 2,2-3 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Prostřednictvím osobního studia Božího slova docházíme k hlubšímu pochopení poznání 

Ježíše. 

4. Co je to, co má růst? 2. Tesalonickým 1,3 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Naše víra musí růst v neustálé závislosti na Bohu. Jako příklad můžeme uvést Petra. Když 

opouštěl loď a vstupoval na hladinu, aby šel za Ježíšem. Pokud jeho oči hleděly pouze na něho, 

bylo vše pořádku, ale jakmile z něj oči spustil a začal se znovu spoléhat sám na sebe – začal se 

potápět. Ani pro nás podobné zakolísání naší víry není ničím neobvyklým.   

5. Co je nezbytné k tomu, abychom rostli a nesli ovoce? Jan 15,4 

___________________________________________________________________________ 
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Pozn.: Růst v křesťanském životě znamená učit se spoléhat na Boha více a více. Závislost na Bohu 

je - buď všechno, nebo nic. Neexistuje něco jako částečná důvěra nebo částečné odevzdání se. Buď 

jste Bohu zcela oddáni, a to neustále, anebo oddáni nejste a potom se spoléháte jen sami na sebe.  

6. Odloučí se někdy Kristus od nás? Řím 8,35.38.39 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky; proto pokud padáme nebo chybujeme, nemusíme 

čekat, až Bůh na naše selhání zapomene. Nevzdáme se, neměli bychom dospět k názoru, že se do 

nebe nikdy nedostaneme. Ani se nesnažíme „dát věci do pořádku“ sami a pak se teprve vrátit zpět 

k Pánu. Přicházíme k němu rovnou, vyznáme své hříchy a to že ho potřebujeme. Přesto všechno 

náš vztah s Bohem pokračuje.  

7. Je možné, abychom se od Krista odloučili? Jan 15,6 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Bůh sám se od nás NIKDY neodloučí, a proto existuje jediný způsob odloučení a to, když tak 

učiníme my sami.  

8. Jsme přirozeně silní nebo slabí? Matouš 26,41 

___________________________________________________________________________ 

9. Jak sílíme? 2. Korintským 12,9-10 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Musíme si uvědomit, že jako křesťané nerosteme tím, že jsme den ode dne silnější. Rosteme 

tím jak si zas a znovu každý den uvědomujeme, jak jsme slabí a závislí na milosti Boží.  

10. Jak mohu zůstat ve spojení s Kristem? Koloským 2,7 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: „Ptáš se: „Jak mohu přebývat v Kristu?“ – Stejně, jako když jsi ho přijal poprvé. „Žijte v Kristu 

Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.“ „Spravedlivý z víry bude živ.“ (Kol 2,6; Žid 10,38). Odevzdal 

ses Bohu, abys byl celý jeho, abys mu sloužil a byl ho poslušen, a přijal jsi Krista za svého Spasitele. 

Nemohl jsi dosáhnout odpuštění svých hříchů sám ani si přetvořit srdce. Když ses však odevzdal 

Bohu, uvěřil jsi, že toto vše pro tebe učiní Bůh pro Kristovy zásluhy. Vírou ses stal Kristovým 

vlastnictvím a vírou v něm porosteš - tím, že budeš dávat a že budeš přijímat. Musíš dát vše – své 

srdce, svou vůli, svou službu, musíš se dát Bohu celý, chceš-li být poslušen všech jeho přikázání; a 

musíš také všechno přijmout – Krista jako plnost požehnání, aby přebýval v tvém srdci, byl tvou 
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silou, tvou spravedlností, tvým věčným pomocníkem - aby ti dal sílu k poslušnosti.“ 

Cesta ke Kristu str. 48 

11. Jaké je tajemství křesťanského růstu? Židům 12,2-3 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: „Zabýváme-li se vlastním já, odvracíme se od Krista, zdroje síly a života. Právě proto se 

Satan stále snaží odvést naši pozornost od Spasitele a zabránit tomu, abychom s ním byli 

v souladu a ve spojení. Snaží se rozptýlit naši mysl světskými radovánkami, životními starostmi, 

potížemi a strastmi, nedostatky druhých lidí nebo vlastními chybami a slabostmi. Nedej se 

oklamat jeho výmysly.“ Cesta ke Kristu str. 49 

12. Co se stane, zůstane-li naše pozornost zaměřena na Ježíše? Jan 15,5; Filipským 4,13 

___________________________________________________________________________ 

Závěr: Mnoho lidí se domnívá, že duchovní zrození pochází od Boha, ale že za duchovní růst už 

jsou zodpovědní oni sami. Je jednoduše nemožné, abychom rostli v milosrdenství našimi 

vlastními chabými snahami. Růst je dar Boží. A nadále se nám tohoto daru dostává, když ho 

každý den pozveme do našeho života.  

Když nás Bůh vyzývá k úplné závislosti na něm a když nás žádá o to, abychom uznali naši 

bezmocnost bez něj, neotvírá tak dveře k naší nečinnosti. Život vedený Bohem, je životem té 

nejvyšší užitečnosti a služby. Všechno můžeme v Kristu. 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 9 – Růst v Kristu  
 
1 – Růst v milosti a poznání Krista 
2 – Od Boha 
3 – Skrze Jeho slovo 
4 – Naše víra 
5 – Spojení s Ježíšem 
6 – Ne 
7 – Ano 
8 – slabí 
9 – Tím, že jsme závislí (spoléháme) na Kristovu moc 
10 – Neustále se Mu každý den odevzdávat a pouštět Ho do svého života 
11 – Udržuj svůj pohled zaměřený na Ježíše 
12 – Poneseme hojnost ovoce 
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