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Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc … 
 

Pokud vás překvapuje zjištění, že „všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala 
nám jeho božská moc“, potom znovu uvažte, kolik Bůh zaplatil za právo nazývat vaše 
tělo svých chrámem. Vzpomeňte na cenu, kterou před lety zaplatil, aby vás nazval 
svým vlastním dítětem. Pak nebudete až tak překvapeni poznáním, že nyní nabízí 
i mocnou přítomnost svého Ducha, aby ve vás vzkřísil život a zbožnost svého Syna. 
 
Nenechejte satana oloupit vás o tento zbožný život a nenechejte ho, aby k tomu 
navíc používal samo Boží slovo. Když apoštol říká, „všecko, čeho je třeba k zbožnému 
životu, darovala nám jeho božská moc“, kdo se opováží opáčit, „ne, ne, musíme 
očekávat, že hřích bude dnes ovládat naše údy i životy, jak je psáno v Římanům 7“8. 
Kdo se opovažuje citovat Římanům 7 v situaci, jako je tato? 
 
Představte si na okamžik, jak Ježíš stojí na vrcholku chrámu (Matouš 4) a slyší satana 
citovat Žalm 91:11 ohledně andělské ochrany a jak na to odpoví: „Tak fajn. Když to 
takhle říká Bible, tak potom tedy skočím dolů.“ Díky Bohu to Ježíš neudělal. Ježíš 
neměl ve zvyku nechat druhého, tím méně satana, aby rozhodoval o tom, skrze které 
slovo k Němu Otec právě promlouvá. Nechal Ducha, aby všechno vedl. Naslouchal a 
Duch svatý, který Ho na poušť k pokušení vyvedl, Mu věrně připomněl slova 
z Deuteronomia 6:16. Ježíš věnoval pozornost tomuto místu a tam slyšel hlas svého 
Otce. Věděl tedy, co může očekávat, a neustoupil o krok ze své poslušné svobody. 
 
Hledáte-li dnes zbožnou poslušnost, nesoustřeďte svou pozornost na sebe ani na ty 
biblické verše, které si sami zvolíte nebo vám je vyberou druzí. Nechejte Ducha 
svatého, aby vám sám připomínal Boží „vzácná a převeliká zaslíbení“, jako je třeba 
ten dnešní neuvěřitelný příslib božské moci. 
 
Satan mile rád vidí, jak je bráněno našemu poznání Boha, protože on ví, že pak bude 
bráněno i naší poslušnosti. Bůh však touží, abyste Ho znali jako Boha vítězství nad 
vaším hříchem právě teď. Co jiného také čekat od Otce, který neušetřil ničeho, aby 
vám poskytl svobodu od věčných důsledků vašich hříchů?! Je opravdu překvapivé, že 
vám nabízí i svobodu od každodenní nadvlády hříchu? 
 
Petr nám říká, že můžeme očekávat právě takovou zbožnou svobodu od vlády hříchu 
dnes v našem životě, neboť s námi sdílí dnešní dobrou zprávu: „Všecko, čeho je třeba 
k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás 
povolal vlastní slávou a mocnými činy.“

 
8 V Římanům 7 apoštol Pavel popisuje vnitřní konflikt starého člověka s novým. To, co ve svém těle pozoruje, však 

nepředkládá jako cíl, plán či směr, kterým máme hledět. Je to ohlédnutí vzad, nikoli výhled vpřed. – pozn. překl. 


