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Nikola Tesla František Křižík



Tesla a Křižík
M. Klesnil, kázání na regionu Střed, 19. 1. 2020



Chce nám Bůh skrze ně něco říci?

Gn 41 – faraonův sen

„A sen se faraonovi opakoval dvakrát, protože ta věc je 

Bohem pevně stanovena a Bůh ji pospíchá vykonat.“ 

(Genesis 41:32)

Co měli Tesla a Křižík společného?



1. Byli 

průkopníci Tesla – vynález 

asynchronního motoru, 

bezdrátové 

radiokomunikace… 

dohromady přes 700 

vynálezů a 112 patentů

Křižík – vynález 

obloukové lampy se 

samočinnou regulací; 

postavil první tramvaj a 

elektromobil v Česku; 

elektrifikoval celou naši 

zemi…



Co to znamená pro nás?

• Proroctví od Bavisterových – „vlajková loď“

• Prorážení nových věcí. Průkopníci, ne osadníci.

 Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které 

měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde. (Židům 

11:8)



2. Využívali 

mocnou

energii



Co to znamená pro nás?

…ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi 

svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší 

konec země.“ (Skutky 1:8)

Toužit po darech Ducha Svatého, aktivně o ně usilovat



3. Nestarali se 

o úspěch u lidí „Je mi jedno, že mi ukradli 

můj nápad… Vadí mi ale, 

že nemají žádné vlastní 

nápady.“

Jan Neruda o F. Křižíkovi 

řekl: „Měl dvě vady –

nebyl obchodníkem a 

byl příliš skromný. Jedním 

slovem, byl to Čech.“



Co to znamená pro nás?

Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.  Ačkoli byl ve 

způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,  nýbrž sám sebe zmařil, 

vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal 

v podobě člověka,  ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na 

kříži.  Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad 

každé jméno,  aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou 

na nebi i na zemi i pod zemí,  a k slávě Boha Otce aby každý jazyk 

vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. 

(Filipenským 2:5-11)



4. Pracovali 

ve světě
Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více 

rozhojňovali  a zakládali si na pokojném životě, 

věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma 

rukama, jak jsme vám přikázali,  a abyste žili slušně 

před těmi, kteří jsou vně, a nikoho nepotřebovali. 

(1. Tessalonicenským 4:10-12)



Perlička na 

závěr
Ve stáří byla nejbližší 

přítelkyní Nikoly Tesly bílá 

holubice


