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Disciplemakers International je súčasťou organizácie Campus Crusade for Christ
International (na Slovensku Hlas pre Krista). Jeho cieľom je mobilizovať kresťa-
nov na celom svete, aby boli čo najefektívnejší pri napĺňaní Veľkého poslania
Ježiša Krista (Matúš 28,19-20). Poskytuje im zdroje, motiváciu a školenie v ob-
lasti vedenia učeníkov, ktoré ide do hĺbky a zameriava sa na potreby ľudí. 

„Jeho [Krista] ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti 
napomíname a učíme každého človeka, 

aby sme každého človeka predviedli pred Boha 
ako dokonalého v Kristovi. 

O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, 
ktorá vo mne mocne pôsobí.“   

– Kolosanom 1,28-29
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Prečo vzniklo toto biblické štúdium
Ježiša Krista som prijal za svojho Spasiteľa v apríli počas prvého ročníka na Štátnej uni-

verzite v Koloráde, keď mi môj spolužiak Dick Kreider vysvetlil evanjelium. Hneď po mojom
obrátení aj počas ďalších dvoch rokov som bol Dickovým „učeníkom“ – to znamená, že
o mňa prejavoval osobitný záujem: pomáhal mi, aby som sa stal niekým, kto sa bude chcieť
dozvedieť všetko, čo ho Ježiš Kristus chce naučiť. Začal ma brávať každú nedeľu do zhro-
maždenia a ukázal mi, ako mám študovať Bibliu. Verne sa modlil so mnou i za mňa, učil ma,
ako mať denne „stíšenie“ s Bohom, ako sa učiť Písmo naspamäť a ako vydávať svedectvo
o svojej viere. Pomohol mi zapojiť sa do hnutia Navigators na univerzite, odpovedal na moje
nespočetné otázky o Bohu a Biblii – alebo mi pomohol nájsť na ne odpovede. Hoci bol len
o dva roky starší ako ja, Dick bol pre mňa ako otec. Bol úžasným učiteľom, vychovávate-
ľom, vzorom a priateľom.

Keď Dick spromoval a odišiel študovať na teologický seminár, Wayne Feigal – ďalší štu-
dent na našej univerzite – pokračoval tam, kde Dick prestal, a pomohol mi ísť ďalej na
ceste k duchovnej zrelosti. Keď po roku aj Wayne odišiel na seminár, ujal sa ma Jay Whee-
ler, pracovník hnutia Navigators. Počas môjho posledného ročníka na škole ma naučil
mnoho praktických princípov vodcovstva. Vďaka usilovnému, povzbudivému a vernému
vedeniu týchto troch mužov som bol hneď od začiatku dokonale upevnený vo svojej viere
a vystrojený pre celoživotný rast a prinášanie ovocia. Isteže, „Boh dáva vzrast“, ako je to
napísané v 1. liste Korinťanom 3,6, ale Dick, Wayne a Jay vykonali počas tých rokov dôležité
sadenie a polievanie.

Ako sa ukázalo, mal som talent v oblasti ľahkej atletiky a po promócii som cítil, že sa
mám pridať k ľahkoatletickému tímu Athetes in Action (AIA), športovej služby Hlasu pre
Krista. Počas mojich prvých rokov s AIA som dostal ešte úžasnejšie duchovné školenie od
najväčšej a najplodnejšej misijnej organizácie na svete.

Počas tých rokov som si však niečo uvedomil: vedenie, ktoré som dostal od Dicka,
Wayna a Jaya, bolo veľmi zriedkavé a vzácne. Pôvodne som si myslel, že to bol bežný jav,
no ako som zistil, málokomu sa dostane takej pozornosti po tom, čo sa stane kresťanom.
To ma trápilo – veľmi. Uvedomil som si, že väčšina kresťanov je vedená veľmi náhodným
spôsobom bez jasných cieľov, bez osnovy a bez hodnotenia pokroku; málokto si nájde čas
na to, aby sa pozrel, či sa skutočne niečo naučili. Nikdy by sme nepodrobili svoje deti ta-
kému zaobchádzaniu v našich školách, a predsa sa práve toto štandardne deje s Božími
deťmi.

Keď som sa v r. 1978 stal riaditeľom ľahkoatletického tímu Athletes in Action, začal som
hľadať objektívny, avšak flexibilný spôsob, ako viesť v učeníctve pracovníkov ľahkoatletic-
kého tímu a naučiť ich, ako majú činiť učeníkov zo športovcov, ktorých Boh privedie do
našej cesty. Takto začal desaťročný proces štúdia Biblie, výskumu, rozhovorov a písania,
ktorý zďaleka prerástol naše pôsobenie v ľahkoatletickom tíme.

V r. 1988 som vydal svoju prvú knihu s názvom Personal Disciplemaking (Osobná výchova
učeníkov). Cieľom tej knihy bolo poskytnúť praktický návod a nástroje pre každého, kto
mal vážny úmysel činiť učeníkov a orientovať sa na ich reálne potreby. V knihe som stanovil
dvanásť kľúčových výchovných cieľov, na ktoré sa má zamerať človek, ktorý činí učeníkov.
Musí spolupracovať s Duchom Svätým, aby bol nový kresťan upevnený vo svojom živote
s Bohom. Kniha obsahovala aj nástroje na hodnotenie, ktoré mohol vedúci učeníkov použiť
ako pomôcku na zhodnotenie aktuálneho duchovného stavu učeníka, aké sú jeho silné
a slabé stránky a ktorým otázkam sa treba bezodkladne venovať.

V rokoch, ktoré nasledovali po vydaní tej knihy, bolo jasné, že jeden z nástrojov, ktorý
by veľmi obohatil tento systém, je séria biblických štúdií – presná paralela dvanástich vý-
chovných cieľov uvádzaných v knihe. A tak som na naliehanie mnohých vážených kolegov
napísal Spojenie s Bohom. Ak už poznáte obsah knihy Personal Disciplemaking, výchovné
ciele v každej jej kapitole vám poskytnú dobrý základ k tomu, aby ste previedli svojho uče-
níka cez dvanásť kapitol v tomto štúdiu. 
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Hoci mojím pôvodným zámerom pre toto štúdium bol prístup pomocou duchovného
poradcu, môže sa celkom úspešne používať aj v malých skupinách. Veľa úžitku prinesie aj
jednotlivcom, ktorí nemajú duchovného vodcu, ale sú motivovaní, aby sa do toho pustili
sami. 

Nech je to akokoľvek, keď po skončení štúdia začnete uvažovať nad „Otázkami na za-
myslenie/diskusiu“ na konci knihy, mali by ste sa zamyslieť nad tým, komu môžete vy pomôcť
prebrať tento materiál. Takto sa uskutočňuje duchovné znásobovanie! Nedovoľte, aby reťaz
skončila vami – pokračujte v nej! „A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkla-
daj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.“ (2. Timotejovi 2,2)

Chris Adsit
Eugene, Oregon

Jún 2001
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Duchovný rast
Spojenie vašej vôle s túžbami Boha

Mnoho ľudí má pocit, že sa „spojili“ s Bohom raz a navždy vo chvíli, keď prijali Krista.
A pokiaľ ide o nadviazanie večného, život meniaceho vzťahu s ním, majú pravdu! Ale je
oveľa, oveľa viac spojení, ktoré chce Boh s vami vytvoriť.

Ste neuveriteľne komplexnou bytosťou. Boh sa chce spojiť s vaším myšlienkovým živo-
tom, vašimi prioritami, vaším vzdelaním, vaším oddychom, vaším milostným životom, vaším
osobným duchovným životom, vašou minulosťou, vašou budúcnosťou, vašimi peniazmi,
vaším časom, vašimi nádejami a snami. Ten zoznam je taký dlhý, aký ste vy hlboký! Jeho túž-
bou je byť s vami „jedno“ v každej oblasti vášho života tak, aby veci, ktoré miluje a hľadá on,
boli tými istými vecami, ktoré chcete milovať a hľadať aj vy – celým srdcom. Chce maximali-
zovať a optimalizovať každú oblasť vášho života, a ako váš Stvoriteľ presne vie, ako na to!

Odo dňa vášho počatia – ba ešte predtým – s vami mal Boh dva hlavné ciele: po prvé,
zachrániť vás pred večným oddelením od neho, a po druhé, učiniť vás podobným jeho Sy-
novi, Ježišovi Kristovi. Prvý cieľ môže byť uskutočnený za okamih. Uskutočnenie druhého
cieľa trvá po celý život. Je to proces, ktorý sa začína vo chvíli duchovného narodenia
a bude pokračovať buď dovtedy, kým sa stanete absolútne dokonalým – ako bol Ježiš, keď
chodil po zemi v ľudskej podobe, alebo kým nezomriete a neprídete k nemu do neba.

Zatiaľ nikto okrem Ježiša Krista nedosiahol absolútnu dokonalosť tu na zemi. Ale nene-
chajte sa tým odradiť! Čím ďalej pokročíte po ceste k duchovnej zrelosti, tým lepšie spo-
znáte a prežijete ten „hojný“ život, ktorý má pre vás Boh pripravený (Ján 10:10b). Čím viac
budete duchovne rásť, tým lepšie budete vnímať jeho blízkosť, jeho požehnania vo vašom
živote, jeho vedenie vo vašich rozhodnutiach. Čím budete užitočnejší pre Božie dielo, tým
budete mať väčšiu radosť a nájdete v živote zmysel. Vaša túžba a schopnosť konať správne
a vyhnúť sa zlým rozhodnutiam sa posilní. Vaša láska k nemu a k iným prejde očistou. Vaše
priority sa budú zhodovať s jeho prioritami. Vaša vízia a rozlišovanie v súvislosti s realitami
Božieho kráľovstva sa zaostria. Každým dňom budete vyzerať, konať a reagovať viac a viac
ako Pán Ježiš Kristus – Boží vzor pre rozvoj nás všetkých.

Časť tejto premeny je zvrchovanou zodpovednosťou Boha, ale časť z toho je aj našou
zodpovednosťou. Boh bol s nami iniciatívny: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepri-
tiahne Otec, ktorý ma poslal...“ (Ján 6,44). Ale jeho iniciatívna aktivita neprestala, keď sme
prijali Krista. Sústavne klope na dvere nášho srdca a pýta sa:

• Dovolíš mi, aby som ti dal viac?
• Dovolíš mi, aby som toto napravil?
• Dovolíš mi, aby som toto zmenil?
• Dovolíš mi, aby som tam pridal toto?
• Dovolíš mi, aby som ťa tohto zbavil?

Naše reakcie na jeho žiadosti budú mať silný vplyv na tempo, smer, hĺbku a konečný
výsledok našej cesty k duchovnej zrelosti. Ak na neho zareagujeme pozitívne, nadviažeme
viac a viac spojení s Bohom a budeme rásť. Ak reagujeme negatívne, budeme stagnovať.
Ako to len zarmucuje jeho veľké srdce! Je toho tak veľa, čo nám túži dať, urobiť pre nás
a robiť spolu s nami! Ale ak mu odmietneme prístup k nášmu životu – zanedbávajúc alebo
odmietajúc jednotlivé spojenia s ním – on sa nám nebude vnucovať. Bude trpezlivo čakať
na okraji nášho života, kým konečne prejdeme na jeho spôsob myslenia, otvoríme mu svoje
srdce a zareagujeme v láske a poslušnosti.

Hlavným cieľom tohto štúdia je pomôcť vám spoznať a pozitívne reagovať na spojenia,
ktoré s vami Boh chce nadviazať. Počas štúdia majte na pamäti nasledujúce body:

1. Z tohto štúdia dostanete toľko, koľko do neho vložíte.

2. Boh nemá záujem o váš intelektuálny súhlas. Dovoľte, aby pravdy, ktoré sa od
neho prostredníctvom tohto štúdia naučíte, prenikli z vášho mozgu do vášho srdca
a stali sa vašimi presvedčeniami. A potom dovoľte, aby sa tieto presvedčenia pre-
sunuli do vašich rúk, nôh a úst vo forme aplikácie. Chce zmeniť váš život, nielen do-
stať do vašej hlavy viac informácií. 
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Modlitba:
Modlitba v malom
rámčeku na za-
čiatku každej kapi-
toly môže byť pre
vás inšpiráciou
v tom, za čo sa
môžete modliť,
keď začnete pra-
covať na lekcii.

„Ja som prišiel,
aby mali život, a to
v hojnej miere.“ 

– Ján 10,10b
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3. Keď budete študovať Bibliu v kontexte štúdia tejto knihy, Boh vás bude žiadať, aby
ste urobili nejaké dôležité rozhodnutia. Nikto vás do týchto rozhodnutí nebude
nútiť. Budú len medzi vami a Bohom. Ale pamätajte: keď vás o to Boh žiada, aj ne-
urobiť rozhodnutie je rozhodnutím.

4. Celý svoj večný život strávime poznávaním Boha (Ján 17,3). Toto štúdium vám má
v tom procese pomôcť. Keď budete tráviť čas nad týmito stránkami, nech vaším
cieľom nie je  len prebratie lekcie. Nech ním je spoznávanie Boha čo najlepšie. Na
začiatku každej lekcie sa modlite túto jednoduchú modlitbu: „Čo by si ma chcel
dnes naučiť, Otče?“

5. Nepredpokladajte, že keď dokončíte toto štúdium, ste hotový so svojím duchov-
ným rastom. Budete nadväzovať kľúčové spojenia s Bohom, alebo posilňovať tie,
ktoré už existujú – ale to je iba začiatok. Rozhodnite sa, že budete aktívnym, celoži-
votným „žiakom“ Ježiša Krista.

Kde mám začať?
Hovorí sa, že ak mierite do prázdna, zakaždým trafíte. Ale je lepšie, ak si stanovíte nie-

koľko cieľov predtým, než začnete strieľať!

Aké spojenia s Bohom už existujú vo vašom živote? Ktoré sú slabé? Ktoré sú silné? Kto-
rej oblasti potrebujete venovať viac pozornosti a kde potrebujete len niečo vylepšiť? Aké
kľúčové potreby máte momentálne v živote? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky vám po-
môže Dotazník osobného hodnotenia, ktorý nasleduje po tomto úvode. Väčšine ľudí po-
môže a motivuje ich, ak si z času načas urobia objektívne sebahodnotenie. Možno budete
prekvapený tým, čo zistíte, keď budete odpovedať na otázky! 

Možnosti štúdia:
Individuálne. Preberajte každú lekciu postupne, alebo si vyberte podľa potreby tie ob-

lasti, v ktorých chcete najviac rásť. Uvažujte nad otázkami v kapitole Otázky na zamysle-
nie/diskusiu ku každej štúdii. Odpovede si zapisujte – proces písania pomáha vykryštalizo-
vať vaše myšlienky.

V skupinke. Každý člen skupinky môže jednotlivé lekcie preštudovať samostatne
a potom môžu spolu diskutovať o Otázkach na zamyslenie/diskusiu. Alebo ak členovia sku-
pinky nemajú čas na „domácu úlohu“, jednotlivé lekcie preberajte spolu na stretnutí sku-
pinky.

V skupinke s hodnotením. Keď si každý člen skupiny individuálne vyplní dotazník osob-
ného hodnotenia, stretnite sa spolu a prediskutujte svoje odpovede. Snažte sa identifiko-
vať oblasti, v ktorých má väčšina z vás najväčšie potreby, a preberajte najprv tie lekcie,
ktoré sa viažu k týmto oblastiam.

Nemusíte sa venovať každej kapitole, ani ich nemusíte preberať podľa poradia (ale
podľa svojich potrieb). Možno pritom zistíte, že potrebujete viac stretnutí na jednu kapi-
tolu. Nech sú tieto štúdie vaším sluhom, nie vaším pánom!
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Dotazník osobného hodnotenia
Spojenie so sebou samým

Pokyny: Odpovedzte na každú otázku tak, že k nej vľavo napíšete číslo od 1 do 5. Jed-
notka znamená, že daný výrok o vás vôbec neplatí, a päťka, že vás daný výrok presne vysti-
huje. Ak nemáte ani potuchu, o čom výrok hovorí, označte ho jednotkou. Čísla, ktoré si
napíšete, nie sú indikátorom toho, aký ste dobrý alebo zlý, ale do akej miery vám pravdepo-
dobne uvedená kapitola pomôže. Pamätajte si: hlavným cieľom tohto hodnotenia je po-
môcť vám nájsť oblasti potrieb vo vašom živote, ktorým môžete venovať pozornosť, nie
ohodnotiť váš „kresťanský výkon“ alebo „duchovnú úroveň“.

1. kapitola: Spojenie v oblasti istoty o spasení

1.____ Viem iste, že keby som mal dnes zomrieť, pôjdem okamžite do neba.

2.____ Prijal som Ježiša Krista do svojho života; „otvoril som dvere“ svojho života, aby
doň vstúpil.

3.____ Jasne chápem, o čom hovorí Biblia, keď hovorí, že som „nové stvorenie“.

4.____ Som si istý, že všetky moje hriechy sú odpustené a v Božích očiach som teraz spra-
vodlivý a prijateľný.

5.____ Som presvedčený, že moje spasenie je trvalé a už nikdy nebudem znovu oddelený
od Boha.

6.____ Aj keď možno v niektoré dni necítim Božiu blízkosť, nikdy nespochybňujem svoje
spasenie ani jeho prítomnosť v mojom živote.

2. kapitola: Spojenie v oblasti našej hodnoty

7.____ Dokonale chápem to množstvo dôležitých zmien, ktoré vo mne nastali po tom, čo
som pozval Krista do svojho života.

8.____ Viem, že predtým, než som stretol Krista a pozval ho do svojho života, som bol
hriešnik, ktorý smeroval do pekla.

9.____ Rozumiem, čo sa stalo s mojou hriešnosťou – hlavnou vecou, ktorá ma oddeľovala
od Boha.

10.___ Rozumiem, čo znamenajú výrazy „vykúpený“ a „zmierený“ a ako som bol vykú-
pený a zmierený s Bohom.

3. kapitola: Spojenie v oblasti moci

11.___ Plne si uvedomujem, že kresťan musí byť napĺňaný (ovládaný a posilňovaný) Du-
chom Svätým, aby mohol zakúšať hojný, víťazný a uspokojivý život, ktorý pre neho
Boh pripravil.

12.___ Dokonale chápem, ako byť napĺňaný Duchom Svätým.

13.___ Väčšinu času žijem v plnosti Ducha Svätého.

14.___ Jasne chápem, čo mám urobiť, aby som obnovil svoje spoločenstvo s Bohom, keď
zhreším.

4. kapitola: Spojenie v oblasti víťazstva

15.___ Jasne chápem napätie, ktoré existuje medzi mojou novou a starou prirodzenos-
ťou, a prečo ešte stále zápasím s pokušením, hoci som „nové stvorenie“.

16.___ Som si vedomý praktických, každodenných vecí, ktoré môžem robiť, aby som mini-
malizoval vplyv svojej starej prirodzenosti a posilnil vplyv svojej novej prirodze-
nosti.
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17.___ Viem, čo znamená výraz „obnovenie mysle“ v Rimanom 12,2 a jasne chápem, ako
to robiť.

18.___ Urobil som dôležité kroky, aby som sa oddelil od hriešnych skutkov, ktoré som
robil predtým, než som spoznal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.

5. kapitola: Spojenie v oblasti duchového rastu

19.___ Jasne chápem, aké aktivity mi môžu pomôcť duchovne rásť vyváženým a rovno-
merným spôsobom. 

20.___ Uvedomujem si, že určitú úlohu v mojom duchovnom raste zohráva Boh a určitú
úlohu zohrávam ja sám. Svoju časť robím podľa svojich najlepších schopností.

21.___ Cítim sa celkom sebaistý, čo sa týka môjho zapojenia do štyroch duchovných dis-
ciplín kresťanského života: modlitby, štúdia Biblie, spoločenstva s kresťanmi a sve-
dectva neveriacim.

22.___ Viem, že protivenstvá sú normálnou súčasťou môjho života, ktoré Boh dovoľuje,
aby mi pomohol stať sa silnejším.

23.___ Keď prežívam skúšky, nikdy sa nehnevám na Boha, ale obraciam sa k nemu
o pomoc.

6. kapitola: Spojenie v oblasti spoločenstva

24.___ Jasne chápem, prečo je dôležité, aby som bol aktívne zapojený do spoločenstva
s inými kresťanmi.

25.___ Chápem rozdiely medzi pravým biblickým spoločenstvom a trávením voľného času
s inými kresťanmi.

26.___ Navštevujem bohoslužby, skupinku štúdia Biblie alebo iné spoločenstvo [zriedka
alebo nikdy = 1; raz za mesiac = 2; menej ako raz za týždeň = 3; raz za týždeň = 4;
dva alebo viackrát za týždeň = 5].

27.___ Chápem, že kresťanovi pomáha, ak sa zo svojho správania a života zodpovedá ne-
jakému inému veriacemu, a nemám problémy s tým, aby ma niekto bral na zodpo-
vednosť alebo aby som ja bral na zodpovednosť iného brata lebo sestru.

7. kapitola: Spojenie v oblasti štúdia Biblie

28.___ Dobre viem, čo majú ľudia na mysli, keď nazývajú Bibliu „Božím slovom“.

29.___ Plne chápem, prečo je dôležité pravidelne prijímať duchovnú potravu z Biblie. 

30.___ Viem, kto napísal Bibliu.

31.___ Čítam, študujem a rozjímam o Biblii [zriedka alebo nikdy = 1; raz za týždeň = 2; 3x za
týždeň = 3; 5x za týždeň = 4; aspoň raz za deň = 5].

32.___ Akú časť z Biblie som doteraz prečítal [málo alebo nič = 1; niečo z Novej zmluvy (NZ)
a trochu zo Starej zmluvy (SZ) = 2; celú NZ a trochu zo SZ = 3; celú NZ a asi polovicu
SZ = 4; 100% = 5].

8. kapitola: Spojenie v oblasti modlitby

33.___ Viem, že modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom a nemám s ňou žiadne veľké
ťažkosti.

34.___ Chápem, prečo niektoré moje modlitby nie sú zodpovedané.

Dotazník osobného hodnotenia   vii

Stupnica 1 až 5
1 = vôbec to

o mne neplatí
5 = presne ma to

vystihuje



35.___ Môj modlitebný život je charakterizovaný dobrou vyváženosťou uctievania Boha,
vyznávania hriechov, ďakovania za to, čo Boh vykonal, a prosieb.

36.___ Mávam čas osobnej, koncentrovanej modlitby [zriedka alebo nikdy = 1; raz za týž-
deň = 2; 3x týždenne = 3; 5x týždenne = 4; denne = 5].

37.___ Úroveň „viery“ v mojom modlitebnom živote je [1 = veľmi nízka; 5 = veľmi vysoká].

9. kapitola: Spojenie v oblasti svedectva

38.___ Dokonale chápem, prečo by mal každý kresťan svedčiť o evanjeliu neveriacim, ke-
dykoľvek mu na to Boh poskytne príležitosť.

39.___ Cítim silnú motiváciu k tomu, aby som iným hovoril, ako môžu spoznať Krista, aby
mohli byť spasení.

40.___ Hneď teraz by som mohol jasne vysvetliť inej osobe, ako sa stať kresťanom. 

41.___ Dokážem jasne porozprávať neveriacim svoje svedectvo (príbeh o tom, ako som sa
stal kresťanom).

42.___ Rozumiem, aká je moja úloha pri svedectve a aká je úloha Božia.

10. kapitola: Spojenie v oblasti duchovného boja

43.___ Pomerne jasne chápem, čo znamená výraz „duchovný boj“.

44.___ Chápem satanov pôvod a čo sa s ním v konečnom dôsledku stane.

45.___ Pomerne jasne chápem satanove ciele a taktiku.

46.___ Som dobre vyškolený a skúsený v oblasti „odolávania diablovi.“

47.___ Uvedomujem si, že protivenstvá v mojom živote pochádzajú z niekoľkých zdrojov,
nielen od satana.

11. kapitola: Spojenie v oblasti času

48.___ Dokážem si stanoviť biblické priority, zmysluplné ciele a dokážem usilovne a efek-
tívne využívať svoj čas.

49.___ Mám veľmi jasnú predstavu o tom, čo chcem dosiahnuť v živote, a mám pocit, že
v tom napredujem.

50.___ Boh je skutočne Pánom môjho denného rozvrhu. Mám pocit, že on v ňom má
všetko pod kontrolou.

51.___ Dokážem si všetky svoje aktivity dobre naplánovať. 

52.___ Zriedka pociťujem stres alebo úzkosť kvôli svojmu dennému pracovnému zaťaže-
niu.

12. kapitola: Spojenie v oblasti vízie

53.___ Som jasne presvedčený, že Boh ma chce použiť významným spôsobom pre šírenie
jeho kráľovstva na zemi.

54.___ Pociťujem silný záujem o to, čo Boh koná vo svete, nielen v mojom bezprostred-
nom okolí.

55.___ Chápem dôležitosť „Veľkého poslania Ježiša Krista“, ktoré sa nachádza v Matúšovi
28,19-20.

56.___ Viem podať objektívnu, biblicky založenú definíciu slova „učeník“.

57.___ Dobre chápem, čo je dôležité pre Boha a ako tieto hodnoty súvisia s jeho plánmi
pre mňa.
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Doplnková kapitola: Spojenie v oblasti osobného duchovného života

58.___ Mám „stíšenie“ s Bohom skoro každý deň.

59.___ Moja hlavná motivácia pre stíšenie je lepšie spoznať Boha a prehĺbiť s ním svoj
vzťah.

60.___ Počas môjho stíšenia sú modlitby a štúdium Biblie vyvážené.

61.___ Veľmi sa teším na svoj osobný čas s Ježišom.

62.___ Som spokojný s dĺžkou svojho stíšenia: nie je príliš krátke, ani dlhé.

Vyhodnotenie
Každá otázka odráža materiál, ktorý bude preberaný v príslušnej kapitole. Skupiny otá-

zok, ktoré ste označili viacerými jednotkami a dvojkami, poukazujú na oblasti s nedostat-
kami, zatiaľ čo skupiny s množstvom štvoriek a pätiek poukazujú na silné oblasti. Môžete
sa rozhodnúť, či budete preberať kapitoly podľa poradia, alebo či prejdete priamo ku kapi-
tolám venujúcim sa oblastiam, v ktorých ste zistili určité nedostatky. Skupiny otázok, ktoré
ste označili hlavne trojkami a štvorkami, ukazujú na oblasti, ktoré sú už vo vašom živote
čiastočne zakorenené, ale potrebovali by trochu posilniť. Ak sa v niektorých kapitolách ob-
javí prevaha pätiek, to ešte neznamená, že už v tej oblasti nemáte čo získať. Môžete na-
zrieť aj do týchto kapitol, aby ste si občerstvili niektoré poznatky a spoznali nové pohľady. 

Dotazník osobného hodnotenia   ix
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Spojenie v oblasti istoty o spasení
Do akej miery môžete mať istotu?

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Ak máte pochybnosti o tom, či ste spasený alebo nie, alebo ak zakladáte právoplatnosť

svojho spasenia na nesprávnych veciach, bude ťažké zachovať si istotu a verne nasledovať
Boha, keď vám prídu do cesty búrky života. Na dôvažok máte nepriateľa, diabla, ktorý sa
bude snažiť presvedčiť vás, že vaše rozhodnutie prijať Krista bolo prázdne, neúčinné, ba
dokonca že ste si to celé iba vymysleli. Niektorí kresťania prežijú celý svoj život v strachu,
že ak sa dopustia určitého hriechu, stratia spasenie. Iní sa boja toho, že vôbec neboli spa-
sení kvôli nejakému hriechu v minulosti, o ktorom si myslia, že ho Boh nie je ochotný od-
pustiť. Ako sa dozviete v tejto lekcii, podľa Biblie my kresťania môžeme vedieť – bez
pochybností – že sme navždy spasení a sme na ceste do neba – napriek tomu, čo sa nám
snažia nahovoriť naše pocity, okolnosti alebo diabol.

Čo ste očakávali?
Pri snahe predstaviť si „nadprirodzené“ mnoho ľudí čerpá podnety z Hollywoodu. V je-

ho imaginárnom svete ľudia, ktorí vkročia do iných dimenzií, než v akých žijeme normálne,
vždy narazia na záblesky svetla, vzrušujúcu hudbu, „Silu“ odovzdávajúcu zázračnú moc, in-
terdimenzionálne vízie a vznášajúcich sa anjelov. V tej chvíli už len stačí lusknúť prstami a všet-
ky ich problémy sa vyriešia.

Ale keď v skutočnom svete vstúpime do skutočného vzťahu so skutočným Bohom ce-
lého vesmíru, obyčajne to nie je také dramatické. Toto vyvoláva u niektorých ľudí zmätok.
Treba pripustiť, že niektorí ľudia zažijú anjelov či iné nadprirodzené skúsenosti. Niektorí
majú veľmi hlboké emocionálne zážitky alebo sú zaplavení pocitom pokoja či odpustenia.
Väčšinou sa to však nedeje.

1. kapitola – Spojenie v oblasti istoty o spasení  1

Modlitba:
„Otče, pomôž mi
vnímať tvoju blíz-
kosť a prežívať, čo
tvoj Duch hovorí
môjmu duchu.
Vlož do môjho
srdca pevnú istotu
o tom, že ti pat-
rím. Amen.“

Na zamyslenie:
Myslíte, že by sme
sa mali spoliehať
na Hollywood, na
našu kultúru alebo
na naše vlastné
predstavy, keď
hľadáme realis-
tický obraz o Bohu
a o tom, ako pri-
stupuje k ľuďom?
Asi nie. Oveľa spo-
ľahlivejšou autori-
tou je zdroj všet-
kých našich infor-
mácií o Bohu,
o jeho Synovi Ježi-
šovi Kristovi,
o spasení, nebi
a pekle a mnohých
ďalších veciach:
Biblia.

Spomeňte si na to, keď ste prijali Ježiša Krista do svojho srdca. Pamätáte sa na niektoré
očakávania, ktoré ste mali? Napíšte si ich. Splnili sa vaše očakávania?

1. k
apitola



„Čím si môžem byť istý?“
Čím si môžete byť podľa Biblie istý, ak ste požiadali Ježiša Krista, aby bol vaším Spasite-

ľom? Pozrime sa na päť kľúčových bodov.

Môžete si byť istý tým, že Kristus prišiel do vášho života 

Čo podľa vás predstavujú „dvere“ v Zjavení 3,20?

Čo urobí Ježiš, ak mu niekto otvorí dvere?

Čo myslíte, ako niekto „otvorí dvere“ Ježišovi?

Urobil ste to? Ak áno, kedy?

Prečítajte Jána 1,12. Ktoré dve veci by mal človek podľa tohto verša urobiť, aby sa mohol
nazývať Božím dieťaťom?

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Urobili ste tie dve veci? Ak áno, kedy?

Môžete si byť istý, že ste sa „znova narodili“ ako „nové
stvorenie“

Stať sa kresťanom nie je ako vstúpiť do nejakého klubu alebo uzavrieť životnú poistku.
Nie je to ani osvojenie nejakej novej filozofie. Keď ste prijali Ježiša Krista do svojho života,
boli ste doslova premenený na novú bytosť!

Prečítajte 2. Korinťanom 5,17. Ak ste pozvali Krista do svojho života, hovorí sa o vás, že ste
„v Kristovi“. On je vo vás a vy ste v ňom! Čo hovorí tento verš o tých, ktorí sú v Kristovi?

Keď Biblia hovorí, že „staré veci pominuli“, čo to podľa vás znamená?

Čo „nové“ prišlo do vášho života?

2 Spojenie s Bohom

„Hľa, stojím pri
dverách a klo-
pem. Ak niekto
počuje môj hlas,
a otvorí dvere,
vojdem k nemu
a budem stolovať
s ním a on so
mnou.“

– Zjavenie 3,20

„Tým však, čo ho
prijali a veria v jeho
meno, dal moc
stať sa Božími
deťmi.“ 

– Ján 1,12 

„Preto ak je
niekto v Kristovi,
je novým stvore-
ním. Staré veci
pominuli, nastali
nové.“ 
– 2. Korinťanom 5,17

11

Ak nemáte istotu, že ste naozaj pozvali Krista 
do svojho života ako svojho Spasiteľa, 

pozrite si Prílohu 1,
kde sa dozviete, ako to môžete urobiť.

22



Vyhľadajte a prečítajte si Jána 3,1-10 vo svojej Biblii. Bol Nikodém zbožným člove-
kom predtým, než stretol Ježiša? (Pozrite si hlavne verše 1 a 10.)

A predsa Ježiš povedal Nikodémovi, že potrebuje niečo dôležité. Čo to bolo?
(verše 3 a 5)

Môžete si byť istý, že všetky vaše hriechy (minulé,
prítomné aj budúce) vám boli odpustené

Čo nás podľa týchto troch veršov oddeľuje od Boha a nakoniec by nás viedlo k večnej
smrti?

Prečítajte si nasledujúce verše a napíšte, čo sa stalo s vašimi hriechmi teraz, keď ste ich vy-
znali Bohu a poprosili ste Krista, aby bol vaším Spasiteľom.

Žalm 32,5 __________________________________________________________________

Žalm 103,12 ________________________________________________________________

Izaiáš 43,25 _________________________________________________________________

„Znamená to, že už nebudem viac hrešiť?“
Ak ste ľudskou bytosťou, stále budete z času na čas hrešiť. Ale čím budete zrelší v Pánovi,
tým bude týchto prípadov menej a nastanú zriedkavejšie.

„Čo by som mal urobiť, keď zhreším?“
Hriech vždy naruší vaše spoločenstvo s Bohom – preto Boh hovorí, že hriech je zlý. Ale keď
s ním súhlasíte ohľadom „zla“ hriechu (o to ide pri vyznávaní hriechu), Boh vám hriechy od-
pustí, vymaže ich, vzdiali ich od vás a zabudne na ne. Toto uvoľní cestu pre obnovené, ne-
rušené spojenie s Bohom.

1. kapitola – Spojenie v oblasti istoty o spasení  3

Zamyslite sa: V Jánovi 3,5-6 Ježiš
hovoril o „narodení z vody
a z Ducha“. Byť „narodený
z vody“ sa vzťahuje na fyzické
narodenie – každý, kto kedy žil,
sa „narodil z vody“. Ale Ježiš ho-
vorí, že to vás ešte nekvalifikuje
pre vstup do Božieho kráľovstva.
Keďže Božie kráľovstvo existuje
na duchovnej rovine, musíme sa
narodiť aj duchovne – je to
„druhé narodenie“. Keď ste po-
zvali Ježiša Krista do svojho ži-
vota, narodili ste sa do duchovnej
sféry. Predtým ste boli duchovne
mŕtvy, boli ste len dvojdimenzio-
nálnou bytosťou: fyzickou a du-
ševnou. Ale keď Kristov Duch
vstúpil do vášho života, získali
ste tretiu dimenziu – duchovnú!
Konečne ste vy a Boh „na rovna-
kej vlnovej dĺžke“!

Iní pisatelia Biblie o téme duchovného narodenia:

Peter: „Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľ-
ného semena: živým a večným Božím slovom.“    – Petrov 1,23 

Ján: „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým ví-
ťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.            – 1. Jánov 5,4

33
„Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a va-
še hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje...“       – Izaiáš 59,2

„Osoba, ktorá hreší, zomrie!“                                                  – Ezechiel 18,20a

„Lebo mzdou hriechu je smrť.“                                             – Rimanom 6,23a

Poznámka: Neprá-
vosti, priestupky aj
hriechy sa vzťahujú
na tú istú vec: po-
rušenie Božích zá-
konov. Pokuta za
ne je oddelenie od
Boha.

Pointa: Ak nás naše hriechy kedysi oddeľovali od Boha, čo
môžeme povedať o našom spojení s Bohom teraz, keď

naše hriechy už nestoja medzi nami a ním? Naše spojenie
s Bohom je napravené a trvalé!

„Ale ak vyzná-
vame svoje hrie-
chy, on je verný
a spravodlivý: Od-
pustí nám hriechy
a očistí nás od
všetkej neprá-
vosti.“ 

– 1. Jánov 1,9



Môžete si byť istý, že medzi vami a Bohom vznikol nový
vzťah. 

Predtým než ste prijali Krista do svojho života, boli ste duchovne mŕtvy, oddelený od
Boha, vinný z hriechu a dokonca „Božím nepriateľom“ (Rimanom 5,10).

Vyhľadajte nasledujúce verše a napíšte, ako opisujú váš vzťah s Bohom teraz. V niektorých
pasážach si možno všimnete viacero charakteristík. Pri každom verši dokončite túto vetu:

„Kedysi som bol stratený, ale teraz som...“

Ján 15,15 ____________________________________________________________________

Rimanom 8,14-17 _____________________________________________________________

1. Korinťanom 6,17 ___________________________________________________________

Efezanom 2,19 _______________________________________________________________

Môžete si byť istý, že už nikdy viac nebudete oddelený od
Boha. 

„Ako dlho vydrží môj večný život?“

Možno si hovoríte: „No jasné, teraz ide všetko v poriadku. Prežívam blízke spojenie
s Bohom a chcem mu robiť radosť všemožným spôsobom. Ale čo sa stane, ak povedzme
o rok všetko pokašlem? Myslím tým skutočne, skutočne, skutočne pokašlem? Prehodnotí
Boh moje postavenie? Vezme naspäť život, ktorý mi dal? Vzdá sa ma? Predtým som bol od
Boha oddelený – mohlo by sa to stať znova?“

Odpoveď apoštola Pavla na túto otázku je v Rimanom 8,38-39:

Koľkokrát sa objavuje v tejto pasáži slovo „okrem“? (Nemusíte ho hľadať dlho – nie je
tam!) Čo vám to hovorí?

Vyhľadajte si nasledujúce verše v Biblii. Spojte každý odkaz na verš s príslušným faktom
o istote vášho večného života.

Ján 6,37 • Nikto a nič vás nemôže nikdy vytrhnúť z Božej ruky

Ján 10,27-29 • Boh vás nikdy nezanechá, ani neopustí.

Hebrejom 13,5b • Ježiš vás nikdy nevyhodí. 

4 Spojenie s Bohom

44Tak vzácna milosť,
krásny deň:

Ja, žobrák bezcenný 
a duchom slepý 

tulák som,
Bohom nájdený.

– John Newton, 1779,
z chválospevu

„Amazing Grace“

55

pú„Som totiž pre-
svedčený, že ani
smrť, ani život,
ani anjeli, ani knie-
žatstvá, ani prí-
tomné, ani budú-
ce veci, ani moc-
nosti, ani to, čo je
vysoko, ani to, čo
je hlboko, ani ni-
jaké iné stvorenie
nebude nás môcť
odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Je-
žišovi Kristovi,
našom Pánovi.“ 
– Rimanom 8,38-39

Inými slovami, ak ste raz v Božej
rodine, ste v nej navždy!



Kto pre vás vyhradil dar večného života podľa pasáže v 1. liste Petra 1,4-5?

Dodáva vám to istotu?

Za akých podmienok bude pre vás odložený?

Kto sa postará o to, aby ste sa tam bezpečne dostali a získali ho? 

Koľkokrát sa objavujú v tejto pasáži také slová ako „možno“, „podľa možnosti“, „s výnim-
kou nejakých nepredvídateľných okolností“ alebo „ak všetko pôjde dobre“?

O čom to svedčí? 

„Čo ak sa ,necítim‘ spasený?“ 
Každý je „nastavený“ inak. Niektorí ľudia sú dosť emocionálni, iní veľmi pokojní a ob-

jektívni. Niektorí si intuitívne uvedomia aj tú najmenšiu zmenu okolo seba, zatiaľ čo iní by si
sotva všimli, keby pri nich vybuchla atómová bomba. Vaša reakcia na to, že ste prijali Krista
do svojho života, je veľmi ovplyvnená tým, ako vás Boh stvoril. Nech ste, aký ste, vaše po-
city budú prichádzať a odchádzať. Je však dôležité, aby sme svoje presvedčenie zakladali
na niečom, čo je skutočné, na niečom spoľahlivejšom ako pocity. 

Vyhľadajte 2. Korinťanom 5,7. Čo hovorí tento verš, z čoho žijeme? Podľa čoho máme
riadiť svoj život, určiť, čo je správne a nesprávne, posúdiť, či určité konanie je to najlepšie?
Vyberte jedno z nasledujúcich:

� Pocity � Rady iných � Čo sa zdá správne
� Viera � Pokusy a omyly � Logika

Ale na čom zakladáme svoju vieru? Na čo sa spoliehame?

Tento obrázok s vlakom1 ilustruje vzťah
medzi skutočnosťou, vierou a pocitmi.
Rušeň (skutočnosť) predstavuje pravdy
z Božieho slova. Vagón na uhlie (viera)
predstavuje naše presvedčenia a dôveru
v určité pravdy, čo v nás potom vyvoláva určité postoje a konanie. Keď v niečo veríme, sme
presvedčení, že je to absolútne pravda a na základe tohto presvedčenia sme ochotní aj
konať.

Vozeň (pocity) predstavuje naše subjektívne, emocionálne vnímanie a dojmy. Vlak dokáže
ísť s týmto vozňom aj bez neho, ale bez rušňa sa nedostane nikam. Navyše, vlak pôjde len
vtedy, keď budete z vagóna na uhlie nakladať palivo do rušňa. Vozeň nijako nedokáže po-
hnúť vlak dopredu. Podobne, náš kresťanský život sa pohne len vtedy, ak svoju vieru vlo-
žíme do skutočností Božieho slova. Ak chceme získať potvrdenie ohľadom svojho spasenia
na základe svojich pocitov, dostaneme sa do ťažkostí. Ale ak sa spoliehame na skutočnosti,
ktoré nachádzame v Božom slove, naše pocity sa k nim napokon pridajú!

Tu je zhrnutie piatich vecí, ktorými si môžete byť istý teraz, keď ste požia-
dali Ježiša Krista, aby sa stal vaším Spasiteľom:

1. Môžete si byť istý, že Kristus vstúpil do vášho života: Ján 1,12

2. Môžete si byť istý, že ste sa „znova narodili“ ako „nové stvorenie“: 2. Korinťanom 5,17

3. Môžete si byť istý, že všetky vaše hriechy (minulé, prítomné a budúce) sú odpus-
tené: Žalm 32,5
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„A Boh rezervoval
pre svoje deti ne-
oceniteľný dar
večného života; je
pre vás odložený
v nebi, čistý a ne-
poškvrnený, ne-
podliehajúci zme-
nám ani zániku.
A Boh sa vo svojej
veľkej moci posta-
rá, aby ste sa bez-
pečne dostali do
neba a získali ten
dar, pretože mu
dôverujete. Dosta-
nete ho v ten blí-
žiaci sa posledný
deň, ktorý sa uká-
že pred očami
všetkých.“ 

– 1. Petrov 1,4-5
(parafráza)

„Môže Boh vziať na-
späť to spasenie, za
ktoré Kristus zapla-
til? Rozhodne nie!
Keďže dlh bol zapla-
tený, bolo by od
Boha nespravodlivé,
aby to od nás opäť
žiadal. Tá istá spra-
vodlivosť, ktorá
predtým vyžadovala
naše odsúdenie, te-
raz vyžaduje naše
ospravedlnenie. Aké
mocné bezpečie to
poskytuje nášmu
spaseniu! Dokonca
ani svetský sudca by
nežiadal, aby tá istá
pokuta bola zapla-
tená dvakrát.“2

– Watchman Nee 

skutočnosť viera pocity



4. Môžete si byť istý, že medzi vami a Bohom vznikol nový vzťah: Ján 15,15

5. Môžete si byť istý, že už nikdy viac nebudete oddelený od Boha: Rimanom 8,38-39

Osobná aplikácia: 

Akú máte teraz istotu?

Na stupnici od jedna do desať označte, do akej miery máte istotu, že keby ste dnes večer
zomreli, okamžite by ste šli do neba, aby ste večnosť strávili s Bohom:

Ak ste zakrúžkovali číslo menšie ako 10, kvôli čomu máte pochybnosti? Čo vám bráni v tom,
aby ste si boli „absolútne istý“?

Naučte sa naspamäť:

1 Bright, William R., Chcel by si spoznať Boha osobne? (Hlas pre Krista 2004), s. 12.
2 Nee, Watchman, Jistota, bezpečnost a radost ze spasení (Prúd), s. 5.
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Poznámka:
Načo je „Osobná
aplikácia?“ Neštu-
dujte Bibliu bez
toho, že by ste vo
vlastnom živote
uplatnili to, čo sa
naučíte. Aplikujte
to! 

Poznámka: 
Niekoľko užitoč-
ných princípov
o učení sa Písma 
naspamäť nájdete
v Prílohe 2.

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:
„Budeš mi dôve-
rovať ohľadom
svojho večného

života?“

O 1. liste Jána 5,11-12: Keď som sa ženil, na svadbe mi môj kamarát podal
obálku. „Toto je pre teba a tvoju manželku,“ povedal. Dosť ma to urazilo.
Prečo bol taký trochár a dal nám len obyčajnú obálku ako svadobný dar?!
Na svojom písacom stole som mal celý balík prázdnych obálok. Taká
drzosť! Ale neskôr, keď som sa pozrel do obálky, našiel som v nej 100-dolá-
rovú bankovku! Vo chvíli, keď som dostal obálku, dostal som v nej aj 100
dolárov. Ten, kto mal obálku, mal aj peniaze. Rovnako, keď ste prijali Ježiša
do svojho života, prijali ste aj večný život, pretože večný život je v Ježišovi!

Spojenie v oblasti istoty o spasení: 
„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život
a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má
život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.“ 

– 1. Jánov 5,11-12

Žiadna istota 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Absolútna istota



Spojenie v oblasti vašej hodnoty
Čo sa s VAMI stalo?

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Pierre Chanel sa tri mesiace pokúšal predať jeden zaprášený starý obraz na blšom trhu

v Laraque vo Francúzsku. Plátno meralo len 30 x 55 centimetrov a zobrazovalo Pannu
Máriu s dvoma bábätkami v lone – pravdepodobne Ježiša a Jána Krstiteľa. V máji 1999 ta-
diaľ náhodou prechádzal učiteľ Jacques Proust a kúpil ho za približne sedemdesiat dolárov.
Chanel bol rád, že sa obrazu zbavil, a bol celkom spokojný so svojím ziskom.

Proust svoj nákup zabalil do deky, naložil si ho do kufra a rozhodol sa, že dá odhadnúť
jeho cenu u miestneho obchodníka s umeleckými predmetmi. Na obchodníka maľba zapô-
sobila a poradil Proustovi, aby ju vzal do Paríža a nechal si urobiť odbornejší odhad. Maľba
putovala od jedného znalca k ďalšiemu, až nakoniec odborník na renesanciu Giovanni For-
tini vyniesol svoj verdikt: portrét bol jedným zo stratených diel Leonarda da Vinciho a mal
cenu najmenej 50 miliónov dolárov.

Keby si Pierre Chanel bol uvedomil neuveriteľnú cenu tohto malého obrazu, dopustil
by sa podľa vás pravdepodobne najdrahšieho omylu v dejinách umenia? Myslíte, že by na-
ďalej predával umelecké predmety na blšom trhu?

A čo Jacques Proust – ako sa podľa vás zmenil jeho život, keď sa dozvedel o nepredsta-
viteľnom poklade, ktorý kúpil za svojich sedemdesiat dolárov?

Aj vy ste urobili neuveriteľnú „kúpu“ – hoci to vôbec nebola kúpa, ale dar zdarma,
ktorý ste dostali. Ak dokážete pochopiť rozsah a hodnotu toho, čo ste získali, keď ste prijali
Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, zmení to váš život tak, ako sa zmenil život Jacquesa
Prousta, ba ešte viac! To je cieľom tejto lekcie – ukázať vám, čo sa stalo, keď ste sa stali
kresťanom. Čo sa zmenilo? Čo ste získali? Čo ste stratili? V čom ste iný?

Chceme, aby ste boli dobre informovaný o bohatstve, ktoré teraz vlastníte, aby ste ho
mohli čo najplnšie využívať! Nepodceňujte sa, aby ste na konci svojho života nemuseli opa-
kovať slová predavača Pierra Chanela: „Trochu mi je z toho teraz nevoľno...“

Najprv tá ZLÁ dobrá správa:
Váš stav pred prijatím Krista
Mnoho ľudí motivuje, keď pochopia, pred čím boli zachránení pri vstupe do Božieho

kráľovstva. Každá z nasledujúcich štyroch pasáží opisuje váš negatívny stav pred prijatím
Krista...

Podľa Rimanom 3,23 som bol ____________________________________________.

Čo podľa vás znamená „nemať Božiu slávu?“

Podľa Izaiáša 59,2 som bol ___________________________________ od Boha. 

Moje modlitby boli  ________________________________________________.
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2. kapitola

Modlitba:
„Otče, chválim ťa
za úžasné veci,
ktoré si vykonal
v mojom živote!
Ale zdá sa mi, že
chápem len ne-
patrnú časť z toho
všetkého, čo si vy-
konal. Prosím, pouč
ma! Pomôž mi po-
znať, kým som sa
stal teraz, keď si
vstúpil do môjho
života a učinil si
ma bytosťou, kto-
rá má všetko po-
trebné preto, aby
fungovala večne!
Amen.“ 

„... lebo všetci
zhrešili a nemajú
Božiu slávu.“ 

– Rimanom 3,23

-1-1

„Sú to vaše viny, čo sa
stali prekážkou medzi
vami a vaším Bohom,
a vaše hriechy zakryli
jeho tvár pred vami,
takže nepočuje.“ 

– Izaiáš 59,2 

-2-2



Zjavenie 20,11-15 opisuje posledný súd a zatratenie tých,
ktorí neprijali Krista ako svojho Spasiteľa. Všimnite si,
že boli súdení na základe „svojich skutkov“. Nikto z nás
by nevydržal ten súd, pretože všetci sme sa dopustili
zla. Ale píše sa tu, že mená niektorých ľudí boli zapí-
sané v „knihe života“. Keď ste prijali Krista, zapísalo sa
tam aj vaše meno a Ježišova dokonalá spravodlivosť sa
previedla aj na váš „účet“. Zoznam vašich hriechov je
už nepodstatný, pretože Boh Sudca sa pozerá na doko-
nalý záznam Krista namiesto skutočného zápisu, ktorý
ste si nahromadili počas svojho pozemského života.

Ale predtým než nastala táto „transakcia Božej milosti“, čo by sa bolo s vami stalo, keby
ste zomreli bez Ježiša a mali by ste stáť pred Božím „veľkým bielym trónom“?

Podľa Izaiáša 64,5 keď som sa z vlastných síl snažil byť
„spravodlivý“ a prijateľný pred Bohom, ____________

_____________________________________________.

Neberte to osobne... Nikto sa nepokúša ukazovať na vás prstom ako na špinavého,
zvrhlého hriešnika, ktorý nie je hoden ani hliny, z ktorej bol stvorený. No mali by ste vedieť,
že Boh nemohol akceptovať váš život pred prijatím Krista. V porovnaní s inými ľuďmi ste
boli možno veľmi dobrým človekom. Ale v porovnaní s Bohom – ktorého kritériom pre
vstup do neba je mravná dokonalosť – by ste neuspeli. Bez urážky, my VŠETCI sme raz boli
na tej istej lodi.

Nasleduje DOBRÁ dobrá správa:
Váš stav po prijatí Krista

Nasleduje dvanásť pasáží z Písma, ktoré vysvetľujú niekoľko dôležitých pozitívnych faktov
o tom, aká je pravda o vašom novom „ja“: 

Na akú obetu sa odvoláva Hebrejom 10,12-14?

Čo s vami učinila táto obeta?

Čo si teraz myslí Boh o vašich hriechoch z minulosti podľa Hebrejom 10,17?

8 Spojenie s Bohom

„No Kristus priniesol jednu
obetu za hriechy a navždy za-
sadol po pravici Boha. Od-
vtedy čaká, kým mu nebudú
jeho nepriatelia položení ako
podnožka pod nohy. Jednou
obetou totiž navždy zdokona-
lil tých, čo sa posväcujú.“ 

– Hebrejom 10,12-14

„Všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spra-
vodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho, všetci
sme zvädli ako lístie, naše viny nás odnášali ako
vietor.“

– Izaiáš 64,5 

„Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom
sedel. Pred ním utiekla zem i nebo a už nebolo
pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i ma-
lých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná
kniha sa otvorila, kniha života. A [duchovne] mŕtvi
boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v kni-
hách, podľa ich skutkov... Smrť a podsvetie boli
zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť,
ohnivé jazero. Ak sa našiel niekto, kto nebol zapí-
saný v knihe života, bol hodený do ohnivého ja-
zera.“ 

– Zjavenie 20,11-15

-3-3

-4-4

Pomôcka:
Ďalšie informácie
o potrebe obetí
v Biblii nájdete
v časti „Štruktúra
Biblie“ (7. kapi-
tola, str. 51 – 52)

++ 11

„A na ich hriechy a ich neprá-
vosti si už viac nespomeniem.“

– Hebrejom 10,17
++22



Kde teraz prebýva Boží Duch Svätý podľa Rimanom 8,11?

Čo musí podľa Ježiša človek urobiť predtým, než môže uvidieť
kráľovstvo Božie? (verš 3)

Keď Ježiš hovoril o „narodení z vody“ (verš 5) a o tom, že „čo sa narodilo z tela, je telo“
(verš 6), o akom narodení hovoril?

Zakúsila každá ľudská bytosť takéto narodenie?

Akého narodenia sa teda týka „narodenie z Ducha“ (verše 5 a 8)?

Nikodém bol veľmi nábožensky založený, zakúsil však toto druhé narodenie?

Keď ste prijali Krista, môžete s určitosťou povedať: „Ja som sa _______________ narodil!“
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Pre lepšie pochopenie: Keď ste boli ešte neveriaci, mali ste problém: vaše
hriechy vás oddeľovali od Boha a ťahali vás do pekla. Boh nám všetkým
povedal, čo je správne a nesprávne, a oznámil nám aj dôsledky našej ne-
poslušnosti. Avšak každý z nás ho v určitom bode svojho života odmietol
poslúchať. Svätý, spravodlivý Boh nemôže len tak povedať: „Čo už, tro-
chu tu prižmúrim oko!“ a nechať to tak. Niečo sa muselo urobiť s našimi
hriechmi. Keď za ne Ježiš skrze svoju obeť zaplatil a boli odstránené z náš-
ho zápisu, Boh už nemal dôvod držať si od nás odstup. Takže keď sa na
vás pozerá teraz, vidí len bezhriešnu spravodlivosť Ježiša Krista. Boli ste
ospravedlnený pred Bohom a teraz vás vidí, akoby ste nikdy nezhrešili. Trá-
pite sa kvôli svojej hriešnej minulosti? V Božích očiach už žiadnu nemáte!

„Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý
vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkrie-
sil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá
svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.“ 

– Rimanom 8,11

++44

++33

Poznámka: Len preto, že máte toto nové spojenie s Duchom Svätým, ne-
myslite si, že už nikdy nebudete mať žiadne problémy. Malo by vás však
povzbudiť, že Hlavný riešiteľ problémov vo vesmíre žije priamo vo vašom
vnútri!

Viac o tejto téme
nájdete v 3. kapi-
tole Spojenie v ob-
lasti moci.

Prečítajte si Jána 3,1-10 vo svojej Biblii.

Poznámka:
Nikodém bol na-
pokon znovuzro-
dený a stal sa
nasledovníkom
Krista. Pozrite
Jána 7,50-51 a Jána
19,38-40.



Čo hovorí 1. Jánov 5,11-13 o tom, kde sa nachádza
večný život?

Kde sa teraz nachádza Ježiš Kristus vo vzťahu k vám?

Keďže ste prijali Božieho Syna do svojho života, čo máte ešte okrem neho podľa tohto
verša?

Čo by mohlo spôsobiť koniec vášho večného života?

Myslíte, že fyzicky vyzeráte nejako inak, odkedy ste
prijali Krista do svojho života?

Duchovne ste prešli absolútnou premenou – spôsobmi, ktoré našich päť zmyslov ani
nezaregistruje! Až do tej miery, že Biblia vás nazýva „novým stvorením“! U niektorých ľudí
sa aj ich fyzický výzor zmenil, odkedy sa stali kresťanmi. To je vonkajší prejav zmien, ktoré
nastali vo vnútri človeka. Uveďte niekoľko fyzických, vonkajších zmien, ktoré možno pozo-
rovať u niekoho, kto sa stal duchovne novým stvorením.

Čo sú niektoré „staré“ veci, ktoré už pominuli z vášho života?

Čo sú niektoré „nové“ veci, ktoré nastali?

Čo podľa vás znamená slovo „zmierený“?

10 Spojenie s Bohom

++55

++66

„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život
a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má
život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto
som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna,
aby ste vedeli, že máte večný život.“ 

– 1. Jánov 5,11-13

„Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvore-
ním. Staré veci pominuli, nastali nové.“ 

– 2. Korinťanom 5,17

Lekcia gréčtiny: Keď Ježiš povedal, že nám dá „večný“ život, použil
grécke slovo aionios, čo znamená „neurčitý čo do trvania; stály, trvalý, ne-
končiaci“.2 Ako dlho bude teda trvať váš večný život v Kristovi? Mohol by
niekedy skončiť alebo zaniknúť, byť stratený? Nie, pretože by sa potom
nenazýval aionios. Bol by to „dočasný večný život“, čo je zásadné protire-
čenie pojmov. Zhrnutie: „večný život“, ktorý dáva Kristus, je večný!

„Ak naše spasenie
nie je bezpečné, ako
mohol Ježiš povedať
o tých, ktorým dáva
večný život, že ,neza-
hynú naveky‘ (Ján
10,28)? Ak čo i len
jeden človek prijme
večný život a potom
ho stratí kvôli hrie-
chu alebo odpadnu-
tiu, či nezahynie?
A ak sa tak stane, ne-
boli by Ježišove
slová klamstvom?“1

– Charles Stanley

„To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou
skrze Krista a dal nám službu zmierenia.“ 

– 2. Korinťanom 5,18
++77



Slovo „zmierený“ často počujeme na rozvodovom pojednávaní, ale v trochu odlišnej
podobe: „nezmieriteľné rozdiely“. Obyčajne to znamená, že jeden alebo obaja manželskí
partneri sa rozhodnú, že nedokážu vychádzať jeden s druhým, nechcú napraviť svoj vzá-
jomný vzťah a chcú, aby tá druhá osoba odišla. V istom zmysle to tak bolo aj medzi vami
a Bohom, s tým rozdielom, že zatiaľ čo my sme ho možno nechceli, on nás chcel. Otec už
dlho pracoval na tom, aby vás k sebe pritiahol. Skrze Kristovu smrť na kríži a dielo Ducha
Svätého to nakoniec dosiahol. Opäť ste spolu a rozvod sa nekoná – navždy!

Prečítajte si Rimanom 5,1. Čo je protikladom „pokoja“?

Ak teraz máme „pokoj s Bohom“, lebo sme uverili v Krista, aký výraz by opísal náš vzťah
s ním predtým, než sme sa stali kresťanmi?

Ako sme sa dostali do vojnového stavu s Bohom? Biblia hovorí, že pred tisíckami rokov
– predtým než Boh stvoril človeka – stvoril množstvo anjelov. Anjel číslo jeden, Lucifer, bol
najkrajším a najinteligentnejším zo všetkých. No rozhodol sa, že prevezme Božie postave-
nie a sám sa stane Bohom. Presvedčil tretinu anjelov, aby sa k nemu pridali v jeho pokuse
o prevrat, a nasledovala vojna, v porovnaní s ktorou by III. svetová vojna vyzerala ako
detská hra. Božie vojsko zvíťazilo a Lucifer (teraz nazývaný satan alebo diabol) a jeho na-
sledovníci (teraz nazývaní démoni) boli vyhodení z Božieho kráľovstva. Ale satan si to nikdy
nerozmyslel. Stále chce zaujať Božie miesto v životoch ľudí – chce, aby ho poslúchali
a uctievali. Keď Boh stvoril prvých ľudí, satan dokonca aj ich presvedčil, aby sa pridali k jeho
vzbure a neuposlúchli Boha. V dôsledku toho má každý ľudský potomok prirodzený sklon
búriť sa proti Božej autorite.

Skôr alebo neskôr sa každý z nás rozhodol pridať sa k diablovej vzbure. Možno nám to
v tom čase nebolo zjavné, no jednoducho sme nechceli, aby nám Boh hovoril, čo máme
robiť. Kvôli tejto našej neoblomnej svojvôli sme sa stali diablovými spojencami a Božími ne-
priateľmi. Ale Boh svojich nepriateľov miluje. Jeho bojová stratégia spočíva v tom, že svo-
jich nepriateľov „zničí“ tak, že z nich urobí svojich priateľov, a láskou ich pritiahne na svoju
stranu. Tí, ktorí súhlasili s jeho podmienkami, majú s ním teraz pokoj – sú jeho priateľmi
a spojencami.

Ak teda prebieha vojna a my už nie sme Božími nepriateľmi, ale jeho spojencami a vo-
jakmi, proti komu teraz bojujeme a ako? (Viac sa o tom dočítate v 10. kapitole.)

Slovo „vykúpiť“ v Galaťanom 4,4-5 znamená „výkupom
získať, hlavne vo význame kúpiť otroka s úmyslom vyslo-
bodiť ho“.3 V pravom zmysle slova sme sa „predali“ sata-
novi a boli sme jeho otrokmi. V čom ste boli vy osobne
„otrokom“ satana? (V ktorých oblastiach na vás vplýval,
aby ste hovoril „nie“ Bohu a „áno“ diablovi?)

Čo použil Ježiš, aby si nás kúpil na tomto „trhu s otrokmi“?

Už nie sme otrokmi satana; teraz sme synmi a dcérami Boha, so všetkými právami a výsa-
dami, ktoré z toho plynú. Uveďte niektoré „práva“, ktoré teraz máte.
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„Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme
pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 

– Rimanom 5,1

„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho
Syna narodeného zo ženy, narodeného pod
zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod záko-
nom, a aby sme dostali synovstvo.“ 

– Galaťanom 4,4-5

++88

++99

Viac o satanovej
vzbure: 

Izaiáš 14,12-17
Ezechiel 28,11-19 
Zjavenie 12,3-6

Viac o tom, kto sú
naši nepriatelia: 

Efezanom 6,10-12. 
Pozrite tiež 10. ka-
pitolu: Spojenie
v oblasti duchov-
ného boja.

„Ľudia si možno ne-
uvedomujú, že sú vo
vojnovom stave
s Bohom. Ak nepoz-
najú Ježiša Krista
ako Spasiteľa a ak sa
mu nepodriadili ako
Pánovi, Boh ich po-
važuje za nepriate-
ľov, ktorí sú s ním vo
vojnovom stave.“

– Billy Graham



V Kolosanom 1,13 sa hovorí, že sme boli vyslobodení
zo satanovho kráľovstva. Stali sme sa potom utečen-
cami, ktorí napospas osudu zápasia o vlastné preži-
tie, alebo sme zažili niečo iné? Čo?

Podľa tejto pasáže ktorá veta najpresnejšie vystihuje Boží
postoj k vám teraz, keď ste vykúpený?

� „Teraz môžeš hrať za môj tím.“

� „Teraz môžeš prísť a žiť v mojom kráľovstve.“

� „Teraz ťa budem tolerovať a dovolím ti, aby si sa motal okolo mňa.“

� „Teraz si mojím dieťaťom!“

Čo je podľa vás tá najúžasnejšia vec na tom, že ste „adoptovaný“ do Božej rodiny?

Všimnite si, čo je napísané v 17. verši: „... aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.“
Čo tento verš hovorí kresťanom, ktorí očakávajú, že život bude odteraz prechádzka ružo-
vou záhradou vďaka ich novému spojeniu s Bohom?

Hoci stále prebieha boj a nemôžete očakávať, že ako
kresťan budete mať bezproblémový život, čo MÔŽETE
podľa tohto verša očakávať?

Ako dieťa ste možno počuli o „strážnych anjeloch“. Nuž, je to viac ako rozprávka pre deti –
je to realita! Boh poveril jedného alebo viacerých anjelov, aby vás obklopili a chránili. Čokoľ-
vek, čo sa dostane k vám, musí najprv prejsť cez toto mocné opevnenie! A Biblia opisuje an-
jelov ako veľmi mocné bytosti. Môžete počítať s tým, že Boh použije týchto anjelov, aby vás
chránili, pokiaľ splníte jednu nevyhnutnú podmienku, spomenutú v tomto verši. Ktorú?

„On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľov-
stva svojho milovaného Syna.“ 

– Kolosanom 1,13

„Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných
a vyslobodí ich.“ 

– Žalm 34,8

++ 1010

++ 1212

„Viera je veriť na zá-
klade Božieho slova
tomu, čo nemôžeme
vidieť, a jej odme-
nou je vidieť a tešiť
sa z toho, čomu sme
verili.

– Sv. Augustín

Pre lepšie pocho-
penie:
Abba je aramejské
slovo (jazyk, kto-
rým sa hovorilo za
Ježišových dní),
ktoré by bolo ekvi-
valentom nášho
oslovenia „Ocko“.
Vyjadruje hlboký
vzťah, náklonnosť
a dôvernosť.

Zamyslite sa: Teraz keď ste nový občan Božieho kráľovstva, zdá sa vám vaše
okolie úplne odlišné než predtým, ako ste spoznali Krista? Pravdepodobne
nie. Ale jednou z hlavných zložiek kresťanského života je veriť vo veci, ktoré
nevidíme. Nazýva sa to viera. Zatiaľ čo možno nevidíme žiadne fyzické roz-
diely v našom okolí, v neviditeľnej duchovnej dimenzii sme boli skutočne vy-
trhnutí z kráľovstva temnoty a prenesení do kráľovstva svetla. Satan už nie je
naším kráľom a my už nie sme povinní preukazovať mu vernosť. Teraz sme
zaviazaní oddanosťou Ježišovi Kristovi. Čím dlhšie budeme žiť v tomto novom
kráľovstve, o to jasnejšie ho budeme „vidieť“ – v našich postojoch, skutkoch,
vzťahoch, prioritách a okolnostiach, ktoré nás denne obklopujú.

Prečítajte si Rimanom 8,15-17 vo svojej Biblii.++ 1111

Pre lepšie pocho-
penie: 
Pozrite Príslovia
24,16. Spravodlivý
človek môže spad-
núť, ale čo sa
stane potom?

12 Spojenie s Bohom
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Čo podľa vás znamená  byť „bohabojný“ alebo „báť sa“ Boha?

� Odpovedzte na predchádzajúcu otázku predtým, než budete pokračovať! �

Slovo „báť sa“ pre väčšinu z nás znamená mať strach z niečoho zlého, čo by nám mohlo
spôsobiť úzkosť alebo bolesť. Ale to slovo má v Biblii odlišný význam, keď opisuje pocity ve-
riaceho k svojmu Vykupiteľovi. Znamená to mať postoj hlbokej úcty alebo bázne voči Bohu,
ktorá má za následok poslušnosť.4 Keďže sme teraz jeho deťmi, nemusíme sa báť, že by
nám Boh spôsobil zlo alebo škodu. Poznáme jeho obrovskú moc aj jeho úžasnú láskavosť
voči nám, a preto máme pred ním úctivý rešpekt. Môžeme pritom veriť, že nás ochráni.
Zmenili by ste teraz to, čo ste pred chvíľou napísali o význame výrazu „báť sa Boha“?

Tu je súhrn štyroch negatívnych faktov, ktoré už o vás neplatia:

- 1. Boli ste odsúdeným hriešnikom – Rimanom 3,23

- 2. Boli ste oddelený od Boha – Izaiáš 59,2

- 3. Boli ste na ceste do pekla – Zjavenie 20,11-15

- 4. Nedokázali ste sa páčiť sa Bohu – Izaiáš 64,6

Tu je súhrn dvanástich pozitívnych faktov, ktoré teraz o vás platia:

+ 1. Boh vyhlásil, že v jeho očiach ste dokonalý – Hebrejom 10,12-14

+ 2. Vaše hriechy sú odpustené a zabudnuté – Hebrejom 10,17

+ 3. Duch Svätý teraz prebýva vo vás – Rimanom 8,11

+ 4. Duchovne ste sa znovuzrodili – Ján 3,1-8

+ 5. Dostali ste večný život – 1. Jánov 5,11-13

+ 6. Stali ste sa novým stvorením – 2. Korinťanom 5,17

+ 7. Boli ste zmierený s Bohom – 2. Korinťanom 5,18

+ 8. Už nie ste vo vojnovom stave s Bohom – Rimanom 5,1

+ 9. Boli ste vykúpený z otroctva satana – Galaťanom 4,4-5

+ 10. Ste teraz občanom Božieho kráľovstva – Kolosanom 1,13

+ 11. Ste adoptovaným dieťaťom Božím – Rimanom 8,15-17

+ 12. Ste obklopený múrom nadprirodzenej ochrany – Žalm 34,7

Osobná aplikácia:
Počas nasledujúcich troch týždňov (t. j. 21 dní!) si každý deň prečítajte tieto dva zoznamy

a každý fakt si povedzte nahlas. Aby to však bolo osobnejšie, pri každom negatívnom fakte
zmeňte slová „boli ste“ na „bol som“ a pod. Pri každom pozitívnom fakte zmeňte slová
ako „ste“ na „som“, „vaše“ na „moje“ a pod. Dbajte na to, aby sa z toho nestalo nejaké
bezmyšlienkovité recitovanie alebo formálny rituál. Premýšľajte o každom výroku, aby sa
vám jeho pravda vštepila do duše. Na takýchto slovných vyhláseniach je niečo mocné. Nie-
lenže vám zvýšia sebadôveru v súvislosti so zmenami, ktoré vo vás nastali, ale budú den-
ným potvrdením Bohu aj satanovi ohľadom toho, čo teraz platí o vašom živote! 



Naučte sa naspamäť:

1 Stanley, Charles, Eternal Security: Can You Be Sure? (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1990), s. 18.
2 Moulton, Harold K., The Analytical Greek Lexicon Revised (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House,

1978), s. 11.
3 Vine, W. E., An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, NJ: F. H. Revell, 1940, 1966),

zv. 3, s. 262.
4 Harris, R. Laird, Archer, Gleason L., Waltke, Bruce K., Theological Wordbook of the Old Testament

(Chicago, IL: Moody Press, 1980, 1981), zv. I, s. 399–400.
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Spojenie v oblasti našej hodnoty: 
„Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvore-
ním. Staré veci pominuli, nastali nové.“

– 2. Korinťanom 5,17 

Kontrola: 
Ako sa vám darí
učiť sa verše
z Písma naspa-
mäť? Pre povzbu-
denie si zopakujte
zásady v Prílohe 2.

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás

pýta: „Uvedo-
muješ si, kým

som ťa učinil?“



Spojenie v oblasti moci
Služba Ducha Svätého

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Jeden môj priateľ ma nedávno pozval k sebe na večeru. Počas jedla mal na tvári sa-

moľúby a namyslený výraz. Vedel som, že niečo príde. Keď sme dojedli dezert, konečne vy-
svitlo, prečo sa správal tak povýšenecky.

„Vieš, som teraz jedným z najväčších odborníkov na počítače v tomto meste,“ povedal
akoby mimochodom. 

„Naozaj?“ spýtal som sa. „A ako si sa ním stal?“

Vstal od stola a posunkom mi naznačil, aby som šiel za ním do jeho domácej kancelárie.
„Poď so mnou, ukážem ti.“

Polovicu jeho kancelárie zaberal najnovší a najlepší domáci počítačový systém, aký
bolo možné kúpiť. „Nainštaloval som túto vecičku len minulý týždeň. Má päť terabajtový
harddisk, 8-gigabajtovú operačnú pamäť, 12-jadrový a trojgigový procesor Pentium, 96-rých-
lostnú DVD napaľovačku a 24-palcový LCD monitor!“

Úprimne to na mňa zapôsobilo. S takým vybavením mohol skutočne odvádzať skvelú
prácu na počítači. „Úžasné!“ Bol som nadšený. „Vyzerá to na super stroj! Čo všetko do-
káže?“

„Čo dokáže? Čo len chceš: texty, grafiku, video, tabuľky, nukleárnu fyziku, kardiochirur-
giu, krízové poradenstvo, makramé, čo ti len napadne! A je rýchly ako blesk!“ 

„Fantastické! Ukáž mi, čo si na ňom urobil, odkedy si ho nainštaloval.“

Môj priateľ zmĺkol. Nakoniec z neho vykĺzlo, „Niečo je na tomto počítači divné. Nič ne-
robí. Neurobil som na ňom zatiaľ vlastne nič, odkedy som ho priniesol domov. Ale kto som
ja, aby som spochybňoval návod na použitie – a názory všetkých ostatných užívateľov,
ktorí sa o ňom vyjadrili s takým uznaním?“

„Vieš, čo,“ navrhol som. „Zapnime ho a pozrime sa na to.“ Našiel som na ňom zapínač
a stlačil som ho. Nič sa nestalo. Stlačil som ho trikrát. Stále nič. „Si si istý, že si tú vecičku za-
pojil do siete?“ Spýtal som sa.

„Zapojil do siete? Čo tým myslíš?“

Nezáleží na tom, aký výkonný je počítač; ak nie je zapojený do elektrickej siete, je to len
drahý lapač prachu. Podobne aj kresťan, ktorý nie je „zapojený“ do plánov a moci Ducha
Svätého, nezakúsi plný a užitočný život, pre ktorý ho Ježiš Kristus stvoril.

Toto spojenie – „Spojenie v oblasti moci“ medzi vami a Duchom Svätým – bude najdô-
ležitejším a najužitočnejším spojením, ktoré nadviažete vo svojom novom živote s Bohom.

No moment... Počkajte!
Možno si teraz myslíte: „Som z toho zmätený. Myslel som si, že Duch Svätý vstúpil do

môjho života, keď som prijal Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Neznamená to, že už
som na neho „napojený“? Ako môžem byť kresťanom a zároveň nebyť napojený na Ducha
Svätého? 

Je rozdiel medzi tým, keď Duch Svätý „prebýva“ v človeku a tým, keď je človek „napl-
nený“ Duchom Svätým. Nepochopenie tohto rozdielu – a toho ako byť neustále „napĺňaný“
Duchom – je príčinou toho, prečo mnoho kresťanov žije svoj život s pocitom porážky
a sklamania.

Čítajte ďalej, aby ste poznali ten rozdiel...
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3. kapitola

Modlitba:
„Otče, bez Tvojej
pomoci nedoká-
žem žiť takým ži-
votom, po akom
Ty i ja túžime. Po-
trebujem Tvoj po-
hľad, Tvoje usmer-
nenie, Tvoju moc!
Prosím Ťa, ukáž
mi, ako Ťa mám
nechať, aby si žil
svoj život skrze
mňa. Amen.“

„Žiadna pravda nie
je pre veriaceho dô-
ležitejšia než pocho-
penie osoby a služby
Ducha Svätého a ako
ním byť denne vie-
rou napĺňaný a ve-
dený.“ 

– Bill Bright



Prebývanie Ducha Svätého
Duch Svätý prebýva vždy v každom kresťanovi. Duch Svätý vstúpi do života kajúcneho

hriešnika vo chvíli, keď je spasený, a bude v ňom prebývať navždy (Ján 14,16; Rimanom
8,9). To je známe aj ako „krst Ducha Svätého“. V gréčtine (pôvodnom jazyku Nového zá-
kona) slovo krst znamená „namočiť, ponoriť alebo zaplaviť“, s významom „byť ponorený
do nového prostredia“. Keď sme „pokrstení Duchom Svätým“ (alebo v Duchu Svätom), na-
veky vchádzame do nového prostredia alebo sféry vplyvu Ducha (1. Korinťanom 12,13).

Naplnenie Duchom Svätým
Toto je stav kresťana, ktorý podriadil svoju vôľu Božej vôli tým, že pozval Ducha Svä-

tého, aby riadil a posilňoval jeho život. Toto naplnenie nie je jednorazová skúsenosť, ani
trvalý stav. Naplnenie môže nastať často – dokonca denne alebo každú hodinu – v závis-
losti od iniciatívy, poslušnosti a dôslednosti kresťana (Efezanom 5,18). Keď veriaci nie je
„naplnený“ Duchom, Duch Svätý v ňom nie je menej prítomný, ale je menej aktívny v dô-
sledku nezáujmu, alebo vzdorovitého postoja veriaceho. Cieľom tohto štúdia je nájsť vý-
chodisko z tohto stavu „nenaplnenia“.

Kto je Svätý Duch?

Tretia osoba Trojice

Čože? Sú teda TRAJA Bohovia alebo JEDEN?

O charaktere Boha sa viac dozviete v ďalších lekciách, ale zíde sa vám vedieť trochu
viac o Duchu Svätom hneď teraz, aby ste pochopili jeho službu.

Biblia opisuje Boha ako „Trojicu“. Inými slovami: Boh je jeden, no prejavuje sa v troch
podobách: Otec, Syn a Svätý Duch.

Prečítajte si Jána 6,27. V tomto verši Ježiš hovoril o __________ Otcovi. 

Prečítajte si Jána 20,26-28. Tu Tomáš nazval Ježiša „Pán môj a __________“.

Prečítajte 1. Korinťanom 3,16. Kresťania sú chrámom, v ktorom prebýva Duch __________.

Paradox! Biblia o nebeskom Otcovi, Ježišovi Kristovi aj Svätom Duchu hovorí ako o Bohu,
a predsa je len JEDEN Boh:

Paradox je pojem, ktorý sa zdá protirečivý, a predsa je pravdivý. Napríklad, fyzici nám
hovoria, že svetlo je aj častica, aj vlna, a predsa iné fyzikálne zákony tvrdia, že nemôže byť
oboje. Vedci nám to pravdepodobne jedného dňa logicky vysvetlia, ale dovtedy je to mimo
nášho pochopenia – je to paradox!

Je veľa vecí o Bohu, ktoré tiež siahajú za našu schopnosť chápania. Koniec koncov, on
je nekonečný a naša inteligencia je v porovnaní s ním dosť obmedzená. Viete si predstaviť,
že by ste mali vysvetliť fungovanie elektromotora mravcovi? Mravec by nemal prakticky
žiaden referenčný rámec pre vaše vysvetlenie! Rovnako je veľa vecí o Bohu, ktoré plne ne-
pochopíme, kým budeme žiť tu na zemi. Pojem Trojice je jedným z nich!

Jednako však Božie slovo – Biblia – tvrdí, že je len jeden Boh, ale prejavuje sa v troch
osobách. Každá má inú úlohu. Niekedy vidíme všetky tri v tej istej udalosti, alebo sa o nich
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„Keď sa človek úplne
poddá Bohu a spo-
lieha sa jedine na je-
ho silu, nájde pokoj,
moc a požehnanie.
Biblia jasne pripisuje
príčinu takéhoto sta-
vu väčšiemu prejavu
prítomnosti a moci
Ducha. Takýto člo-
vek je ,naplnený Du-
chom‘.“

– Lewis Sperry 
Chafer 

„Vierou vieme, že
Boh existuje; v sláve
sa raz dozvieme, aký
presne je.“

– Blaise Pascal

„... okrem jed-
ného Boha niet
iného.“ 
– 1. Korinťanom 

8,4b

„Počuj, Izrael,
Hospodin je náš
Boh, Hospodin je-
diný.“ 
– 5. Mojžišova 6,4 

„A večný život je
v tom, aby poznali
teba, jediného, pra-
vého Boha...“ 

– Ján 17,3a  

„Predo mnou ne-
bol utvorený boh
a ani po mne ne-
bude.“ 

– Izaiáš 43,10b 



hovorí súčasne. Preskúmajte nasledujúce štyri pasáže. Zakrúžkujte členov Trojice spomenu-
tých v jednotlivých pasážach a potom každého z nich spojte s jeho menom na pravej
strane.

Prečo prišiel Duch Svätý?
Študujte nasledujúce biblické verše a napíšte, čo podľa vás hovoria o tom, prečo prišiel
Duch Svätý, aká je jeho funkcia, aké sú jeho plány atď. Ak chcete, vyhľadajte si tieto pasáže
v Biblii, aby ste si ich mohli preštudovať v kontexte.

Duch Svätý prišiel... 

�

�

�

�

�
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Keď Ježiš vyslovil Veľké poslanie: 
„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite
ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha.“ – Matúš 28,19 

Keď sa Mária dozvedela, že porodí Ježiša: 
„Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Naj-
vyššieho, preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.“ 

– Lukáš 1,35 

Keď Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša: 
„Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý
sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe
holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľú-
benie.“ – Lukáš 3,21-22

Peter píše o Božom diele v živote kresťanov: 
„... ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa po-
slušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou...“ 

– 1. Petrov 1,2 

� Otec 

� Syn 

� Duch Svätý

� Otec 

� Syn 

� Duch Svätý

� Otec 

� Syn 

� Duch Svätý

� Otec 

� Syn 

� Duch Svätý

Ježiš o Duchu Svätom: „No keď príde, ukáže
svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd.“ 

– Ján 16,8

Ježiš hovorí: „Keď však príde on, Duch pravdy,
uvedie vás do celej pravdy...“ 

– Ján 16,13

Ježiš hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku
mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako
hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho
vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí,
čo v neho uveria.“

– Ján 7,37-39

Ježiš o Duchu Svätom: „On oslávi mňa, lebo z môj-
ho vezme a zvestuje vám.“ 

– Ján 16,14

Vzkriesený Ježiš hovorí: „Teraz však na vás zo-
stúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete
mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Sa-
márii, až po kraj zeme.“ 

– Skutky 1,8



Čo už Duch Svätý vykonal vo vašom živote, odkedy ste
sa stali kresťanom...
Vstúpil do vás. Vo chvíli, keď ste požiadali Ježiša Krista, aby vstúpil do vášho života, on

to urobil – v podobe svojho Ducha Svätého. Pozrite 1. Korinťanom 3,16-17.

Pokrstil vás. Boli ste ponorený do Božieho kráľovstva, ponorený do nového prostredia
Božieho Ducha a pričlenený k duchovnému telu Krista – k cirkvi. Pozrite 1. Korinťa-
nom 12,13.

Zapečatil vás. Boh dal na vás svoj večný „podpis“, ktorý svedčí o tom, že mu patríte na-
veky a že on osobne dozrie na to, aby ste sa bezpečne dostali do neba na konci
vášho života. Pozrite Efezanom 1,13-14.

Obdaril vás. Boh dáva každému kresťanovi jeden alebo aj viac duchovných darov, ktoré
mu umožnia mať jedinečnú, plodnú, naplňujúcu službu tak medzi kresťanmi, ako aj
medzi neveriacimi. Pozrite 1. Korinťanom 12,4-11.

Dal vám moc. Boží Duch vám dal nadprirodzenú schopnosť, aby ste smelo hlásali evanje-
lium iným ľuďom tak, aby ho pochopili a aby ste ich získali pre Božie kráľovstvo na
miestnej, ako aj na svetovej úrovni. Pozrite Skutky 1,8 a Skutky 4,31.

Pripravil pre vás požehnania. Dokonca aj teraz sa za vás Duch Svätý modlí k Bohu
Otcovi. A jedna vec je istá: Duch Svätý naozaj dosiahne to, za čo sa modlí! Pozrite Ri-
manom 8,26-27.

Čo chce Duch Svätý konať ďalej...
Prečítajte si nasledujúce pasáže v Biblii a opíšte niektoré z vecí, ktoré by pre vás Duch Svätý
rád robil na každodennom základe. 

NAPLNENIE Duchom Svätým
Keď ste naplnený Duchom Svätým, komunikačné linky medzi vami a Bohom

budú silné a jasné a umožnia mu, aby vás efektívnejšie viedol a posilňoval. Ale
možno rozmýšľate: „Prečo by som potreboval vo svojom živote viac z Boha?“
Nejde o to, že by ste vy potrebovali viac z neho; ide o to, že on chce mať viac
z vás! A ani vy, ani on nebudete spokojní, pokiaľ vás nebude mať celého a ne-
bude Pánom každej oblasti vášho života.

Aj keď teraz Boh žije vo vašom vnútri v podobe Ducha Svätého, vy máte
stále „slobodnú vôľu.“ Máte možnosť voľby: buď Boha poslúchnete, alebo nie.
Keď si zvolíte to druhé, on sa nebude hrať na autokratického diktátora a nútiť
vás k poslušnosti (hoci dovolí, aby ste znášali prirodzené dôsledky svojich zlých
rozhodnutí!). Božím cieľom nie je armáda robotov, ale synov a dcér, ktorí do-
kážu rozmýšľať a konať spravodlivo, a tak s ním spolupracovať v jeho večnom
kráľovstve.
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Galaťanom 5,22-232. Korinťanom 3,18Ján 14,26

Monopol

Výbor kazateľov v istom meste dis-
kutoval o možnosti pozvať D. L.
Moodyho ako evanjelistu počas
mestskej evanjelizačnej kampane.

Nakoniec jeden mladý kazateľ,
ktorý nechcel, aby pozvali Moo-
dyho, vstal a spýtal sa: „Prečo prá-
ve Moody? Má azda monopol na
Ducha Svätého?“

Nastalo ticho. Potom jeden starý,
zbožný pastor prehovoril: „Nie, on
nemá monopol na Ducha Svätého,
ale Duch Svätý má monopol na D.
L. Moodyho.“1



Boh vložil svojho Svätého Ducha priamo do nášho vnútra, aby nám pomáhal robiť správne
rozhodnutia. Keď zatvárame svoje uši pred jeho hlasom, podľa Biblie „uhášame Ducha“
(1. Tesaloničanom 5,19). Čo myslíte, ako sa to podobá uhaseniu táborového ohňa?

Biblia tiež hovorí, že môžeme „zarmútiť“ Svätého Ducha našou neposlušnosťou (Efeza-
nom 4,30). Čo to podľa vás znamená?

Ak skutočne chceme pestovať láskyplný a obohacujúci vzťah s Bohom, musíme pozi-
tívne reagovať na jeho milostivé a milosrdné inštrukcie – pre naše vlastné dobro!

Ako vieme, že byť naplnený Duchom Svätým si vyžaduje naše vedomé roz-
hodnutie a nie je automatické?

V Efezanom 5,18 dostávame dva príkazy – jeden negatívny a jeden pozitívny. Čo sú tieto prí-
kazy?

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

Ak je niečo automatické, treba vydať nejaký príkaz na to, aby sa to stalo?

Ak je niečo prikázané, môžeme predpokladať, že ak sa príkaz neposlúchne, tak možno ne-
nastane žiadané správanie ?

Dokážeme ignorovať príkaz neopíjať sa?

Vyplýva z toho, že takisto môžeme ignorovať aj príkaz „Dajte sa naplniť Duchom“?

Čo znamená byť „naplnený“ Duchom Svätým?

Ako zmení alkohol správanie človeka?

Dajte to do protikladu s tým, ako chce Duch Svätý zmeniť správanie človeka.
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„Nepýtam sa vás, či
máte Svätého
Ducha, ale či Svätý
Duch má vás?“ 

– Billy Graham 

„A neopíjajte sa
vínom, lebo v ňom
je rozpustilosť,
ale dajte sa na-
plniť Duchom.“ 

– Efezanom 5,18 

„Kresťanský život
nie je ťažký, je ne-
možný – bez moci
Ducha Svätého.“ 

– Bill Bright

„Otázka, ktorú si
musí vyriešiť každý
človek, nie je to, čo
by robil pre Pána,
keby mal viac peňazí,
času alebo lepšie
vzdelanie, ale čo
urobí s tými vecami,
ktoré už má. Nezá-
leží na tom, kto ste,
alebo čo máte, ale či
vás vedie Kristus.“ 

– Dawson Trotman



Tri druhy ľudí
V 1. Korinťanom 2,14-15 a 3,1-3 zakrúžkujte tri rôzne druhy ľudí. 

Nasledujúce obrázky predstavujú tieto tri „druhy“ ľudí:3
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Definícia: 
Telesný – majúci
povahu tela; ovlá-
daný ľudskou pri-
rodzenosťou
namiesto Ducha
Božieho.2

„Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú
mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba
rozsudzovať. Duchovný však posudzuje všetko... Ani ja, bratia, ne-
mohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako ne-
dospelým v Kristu. Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom,
lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo
ste ešte telesní.“ [SECAV]

Prirodzený človek – „Som pánom svojej vlastnej duše!“

JA = „Ja“ sedí na tróne alebo v riadiacom stredisku života
� = Kristus je mimo života
� = aktivity, záujmy, priority a plány nie sú zharmonizované

Tento kruh predstavuje neveriaceho. Keď sa pokúša riadiť svoj
vlastný život svojím obmedzeným a často sebeckým spôsobom,
často to má za následok frustráciu, zúfalstvo a nesúlad s Božími
dokonalými plánmi pre neho.

Duchovný človek – „Žijem vo viere.“

JA = „Ja“ je zosadené z trónu, podriadené Kristovmu panstvu vo
svojom živote

� = Kristus je na tróne, vedie a posilňuje kresťana
� = aktivity, záujmy, priority a plány sú v harmónii

Toto predstavuje kresťana naplneného Duchom. Keďže Kristus je
všemocný a vševediaci, môže zabezpečiť, aby kresťanov život bol
v harmónii s plánmi, ktoré má pre neho Boh, čo vedie – okrem
iného – k láske, radosti, pokoju, trpezlivosti, láskavosti, dobrote,
vernosti, krotkosti a sebaovládaniu!

Telesný človek – „Ďalej to už zvládnem sám, ďakujem.“

JA = „Ja“ je opäť na tróne, znovu sa pokúša riadiť svoj život
� = Kristus je stále v jeho živote, ale je zosadený z trónu a kres-

ťan mu nedovolí, aby bol jeho Pánom
� = aktivity, záujmy, priority a plány sú v nesúlade

Toto predstavuje telesného kresťana. Keď ignoruje alebo neposlú-
cha Božie usmernenia, jeho život upadá do zmätku. Ak chceme po-
rovnať úroveň frustrácie, bezvýhľadnosti a zúfalstva, navonok je
ťažké určiť rozdiel medzi životom telesného kresťana a životom
neveriaceho.



Päť krokov k naplneniu
Túžte. Prečítajte si Matúša 5,6. Čo je podľa Ježiša potrebné, ak má byť človek „na-
plnený“?

Ako by vyzerala táto túžba po spravodlivosti vo vašom živote?

Vyznávajte. Prečítajte si 1. Jánov 1,9. Čo je potrebné, ak chceme byť očistení od
všetkej neprávosti?

Podriaďte sa. Prečítajte si Rimanom 6,13.19. Podriadenie sa Bohu (alebo po-
skytnutie či vydávanie svojich údov Bohu), o ktorom sa hovorí v týchto dvoch ver-
šoch, znamená pasívny postoj, alebo cieľavedomé odovzdanie sa?

Verš 19 hovorí, že keď sa „vydáte“ Bohu, stanete sa „sluhom“ spravodlivosti.
Opíšte, čo to podľa vás znamená.

Proste. Prečítajte si Lukáša 11,9-13. Čo hovorí táto pasáž, aké ohromujúce a nad-
ľudské hrdinské činy musíte vykonať, aby ste „presvedčili“ Boha, aby vám dal to, čo
potrebujete?

Zjavne nám Boh rád dáva dobré dary. Prečo nás teda žiada, aby sme „prosili, hľadali
a klopali“? Prečo nie je jeho dávanie automatické a nepretržité?
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„Vaše telo je teraz
domovom tretej
osoby Trojice. Ne-
proste ho o pomoc
tak, ako by ste žia-
dali nejakého sluhu.
Poproste ho, aby
vstúpil a aby urobil
všetko. Požiadajte
ho, aby prevzal ria-
denie vášho života.
Povedzte mu, aký
ste slabý, bezmocný,
nestály a nespoľah-
livý. Postavte sa
bokom a nechajte
ho, aby prevzal ria-
denie vo všetkých
voľbách a rozhodnu-
tiach vášho života.“ 

– Billy Graham

11

Skúmajte svoje srdce. Ste „hladný a smädný po spravodlivosti“? Naozaj chcete,
aby Ježiš Kristus bol vaším Pánom a aby vás Duch Svätý viedol? Ste ochotný
poslúchnuť, o čo vás Boh požiada? Nemôžete čakať ničím nehatený príval
jeho moci, ak to všetko robíte len z povinnosti. Boh vidí vaše srdce.

44

33

22
Dôvod, prečo je možno Duch Svätý „uhasený“ vo vašom živote, je hriech: ak
hovoríte „nie“ Bohu a „áno“ svojim hriešnym túžbam. V modlitbe proste Boha,
aby odhalil hriechy, ktoré vás „odpájali“ od jeho plánu a moci. Keď vám ich
Boh ukáže, uznajte, že tieto rozhodnutia boli zlé (čo je podstatou vyznávania
hriechov). Proste ho, aby vám každý z nich odpustil.

Mnoho ľudí spája službu (alebo v iných prekladoch „otroctvo“) s ponižujúcim
útlakom – a vo väčšine prípadov to tak je, ale nie v tomto prípade. V duchov-
nej sfére satan túži po tom, aby vás zotročil a podriadil svojej vôli, čo povedie
k záhube. Ale Boh chce, aby ste slúžili jeho vôli. To povedie k slobode od vecí,
ktoré vás ničia, a k silnému pripútaniu sa k veciam, ktoré vás budú budovať
a prinesú vám uspokojenie, naplnenie a radosť.

„Nepohneme sve-
tom okolo nás tým,
že ho budeme kriti-
zovať, ani tým, že sa
mu prispôsobíme,
len tým, že v nás za-
horí oheň zapálený
Duchom Božím.“ 

– Vance Havner

Pamätáte si, čo sme predtým hovorili o našej slobodnej vôli? Boh vám nevezme
možnosť voľby. Keďže ste sa vedome rozhodli vzdialiť sa od jeho vôle, musíte
sa teraz vedome rozhodnúť, že s ním opäť nadviažete spojenie. 



Ďakujte mu vo viere. V Marekovi 11,24 sa píše, že „Všetko, o čo v modlitbe pro-
síte a v čo veríte, že ste dostali, splní sa vám.“ Všimnite si, že slovo „dostať“ je v  minu-
lom čase. Čo sa stane podľa tohto verša, ak uveríte, že ste už dostali, po čom túžite?

Ak prosíte o niečo a veríte, že ste to aj dostali, prirodzenou reakciou bude, že sa za to po-
ďakujete! Vďaka čomu môžete mať istotu, že ste už naplnený Duchom Svätým?

Aké zasľúbenie nachádzame v 1. liste Jána 5,14-15?

Prečo si môžeme myslieť, že byť naplnený Duchom Svätým je v súlade s Božou vôľou?

Prosba o naplnenie 
Keď ho prosíte alebo sa modlíte, Bohu nezáleží na vašich slovách, ale predovšetkým na

postoji vášho srdca. Niekedy však pomôže, ak niekto dá do slov to, čo je aj vo vašom srdci.
Môžete sa modliť napríklad takto:

Vyjadruje táto modlitba túžbu vášho srdca? Ak áno, môžete sa hneď teraz pomodliť.

Ako môžete vedieť, že ste naplnený?
Vaša hlavná istota by mala byť založená na VIERE. Boh túži po tom, aby sme žili vierou

a nespoliehali sa len na dôkazy zhromaždené prostredníctvom našich piatich zmyslov. Ak
ste naozaj túžili po jeho naplnení, vyznali ste svoje hriechy, podriadili ste sa Bohu, prosili
ste ho o to a poďakovali ste sa mu vo viere, môžete mať úplnú istotu, že vypočul vašu
modlitbu a odpovedal na ňu – pretože vieme, že je to presne v súlade s jeho vôľou. 

Väčšina zmien v duchovnej oblasti sa nakoniec prejaví alebo odrazí aj vo fyzickej sfére.
Aké veci by ste mali začať vidieť, ktoré by potvrdili vaše naplnenie? Čítajte ďalej a zistíte to. 
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„Vďaka je vždy zna-
mením, že ste ,uve-
rili‘ Bohu.“ 

– Tommy Adkins

Zasľúbenie:
„A máme k nemu
pevnú dôveru, že
nás počuje, kedy-
koľvek o niečo
prosíme podľa
jeho vôle. A ak
vieme, že nás po-
čuje, kedykoľvek
o niečo prosíme,
vieme i to, že už
máme, o čo sme
ho žiadali.“ 

– 1. Jánov 5,14-15

Príkaz:
„A neopíjajte sa
vínom, lebo v ňom
je samopašnosť,
ale buďte naplne-
ní Duchom.“ 

– Efezanom 5,18 
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Prikázal by vám Boh, aby ste urobili niečo, čo sa nezhoduje s jeho vôľou? Sa-
mozrejme nie! Takže na základe Božieho zasľúbenia a jeho príkazu môžete
mať úplnú istotu, že ak ste ho požiadali, aby vás naplnil – a mysleli ste to
vážne – tak ste naplnený. On to chce, vy to chcete – je to vybavené!

Drahý Otče, potrebujem Ťa. Túžim po Tvojej spravodlivosti viac ako po
akýchkoľvek veciach tohto sveta. Chcem, aby si bol mojím Pánom a mojím
Vodcom. 

Ale vyznávam, že som si sám riadil život a zhrešil som proti Tebe. Urobil som
mnoho zlých rozhodnutí. Prosím Ťa, odpusť mi to. Odovzdávam sa Ti v posluš-
nosti a chcem slúžiť radšej Tebe než sebe či môjmu nepriateľovi, diablovi. 

Prosím, aby si ma naplnil svojím Svätým Duchom. Zostupujem z trónu
svojho života a odovzdávam ho späť Tebe. 

Verím, že na základe Tvojho príkazu a Tvojho zasľúbenia si teraz vypočul
moju modlitbu a naplnil si ma Duchom Svätým. Ďakujem Ti! Amen.



Skutky apoštolov
Duch Svätý bol veľmi aktívny v novovzniknutej cirkvi po Kristovom vzkriesení. Bolo za-

znamenaných mnoho naplnení. Hneď po každom naplnení bolo na týchto ľuďoch vidno
rôzne skutky a postoje – v závislosti od toho, čo bolo v danej chvíli potrebné. Prečítajte si
každú pasáž a napíšte, čo sa stalo po tom, čo Duch Svätý niekoho naplnil.

Skutky 2,1-11 _________________________________________________________________

Skutky 4,8-13 (všimnite si Petrov postoj) __________________________________________

Skutky 4,31 __________________________________________________________________

Skutky 7,54-56 _______________________________________________________________

Skutky 9,17-18 _______________________________________________________________

Predchádzajúce pasáže zo Skutkov opisujú niektoré zázračné výsledky naplnenia Du-
chom. Avšak nie každý jeho dotyk musí byť taký dramatický. Čo nastane podľa nasledujú-
cich veršov u tých, ktorých vedie a posilňuje Duch?

Lukáš 4,1 ___________________________________________________________________

Lukáš 4,18-19 ________________________________________________________________

Ján 16,13 ____________________________________________________________________

Galaťanom 5,22-23 ___________________________________________________________

Rimanom 8,5-8 ______________________________________________________________

Navždy naplnený?
Prirodzenou súčasťou našej ľudskej povahy je, že z času na čas znovu preberieme trón

nášho života tým, že presadzujeme svoju vôľu a ignorujeme Božiu vôľu. Čím viac budeme
duchovne rásť, tým viac sa budeme usilovať o to, aby sa tak stalo menej a menej! Zatiaľ
však musíme byť pripravení spoznať, keď sme skĺzli do „telesnej“ kategórie, a podniknúť
potrebné kroky, aby sme opäť boli naplnení Duchom. Pamätajte: toto neznamená, že už
nie sme ďalej spasení, alebo že nás Duch Svätý opustil. Jednoducho to znamená, že sme
vytlačili Ježiša Krista z trónu nášho života a snažíme sa riadiť veci sami.

Doslovný preklad textu Efezanom 5,18 z gréckeho originálu by bol: „Buďte stále na-
plňovaní Duchom Svätým.“ Všimnite si, že to nie je udalosť, ktorá sa udeje raz a navždy.
Tento verš opisuje nepretržitý stav, ktorý sa máme snažiť zachovať. Je to akoby sa priká-
zalo: „Majte tú sviečku zapálenú!“ Keď zhasne, treba ju jednoducho zapáliť znova.

Duchovné dýchanie

Je tu ilustrácia, ktorá vám pomôže pochopiť, čo treba robiť, keď chcete byť opäť na-
plnený Duchom Svätým. Predstavte si dýchanie. Keď vydýchnete, zbavíte svoje telo škodli-
vého kysličníka uhličitého. Keď sa nadýchnete, svojmu telu dodávate životodarný kyslík.
Zlé ide preč, dovnútra prichádza dobré. Podobná vec sa deje aj v oblasti Ducha.

Výdych. Keď si uvedomíte, že ste zhrešili, je čas nadýchnuť sa duchovne. Najprv musíte
vydýchnuť tak, že vyznáte svoj hriech. Grécke slovo pre „vyznanie“ je homologeo a zna-
mená „povedať tú istú vec ako niekto iný“, čiže súhlasiť. Boží Duch vám hovorí, že váš čin
bol zlý, a vy s ním súhlasíte – to je vyznanie. A ak s ním naozaj súhlasíte, nielenže to po-
viete, ale aj prestanete robiť to, čo ho zarmútilo. To je pokánie: „zastať, otočiť sa a ísť inou
cestou“. Pamätáte si zasľúbenie z 1. listu Jána 1,9?
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„Hlavným cieľom na-
plnenia Duchom Svä-
tým je moc pre služ-
bu. Najlepší a naj-
plodnejší kresťania,
ktorých poznám, po-
tvrdili svoje hlbšie
prežitie naplnenia
Duchom Svätým.“ 

– J. Edwin Orr

Brat Lawrence po
tom, čo zhrešil, po-
vedal Bohu: „Nikdy
nebudem konať inak,
ak ma ponecháš na
seba samého.“



Nádych. Teraz vdýchnite do seba život Ducha Svätého tým, že ho požiadate, aby opäť
prevzal trón vášho života. Vierou mu dovoľte, aby vás riadil, posilňoval a viedol. Keď ho
o to budete prosiť, môžete si byť istý, že to okamžite splní na základe jeho príkazu v Efeza-
nom 5,18 a zasľúbenia v 1. Jána 5,14-15.

Ako často to mám robiť?

Tak často, ako to potrebujete. Môže to byť raz za týždeň, raz za deň, raz za hodinu
alebo dokonca raz za každých niekoľko minút! Dôležitá vec je nenechať sa znechutiť a ne-
vzdávať sa. Tak ako topiaci zúrivo zápasí, aby dostal zo svojich pľúc vodu a nadýchol sa kys-
líka, aj my potrebujeme uznať dôležitosť udržania Ducha Svätého na tróne nášho života –
vyznaním našich hriechov a hľadaním jeho naplnenia.

Duchovné dýchanie by pre nás malo byť také prirodzené a automatické ako naše fy-
zické dýchanie. Zakaždým, keď vás Duch Svätý z niečoho usvedčí, hneď sa zastavte a du-
chovne sa nadýchnite. Niektorí kresťania si osvojili zvyk začať každý deň (ešte prv než
vstanú z postele) tým, že sa spýtajú Boha, či v nich je niečo, čo sa mu nepáči. Vyznajú mu
čokoľvek, čo im Boh odhalí, a potom ho požiadajú, aby ich naplnil svojím Duchom.

Osobná aplikácia:
Ak v poslednom čase neprežívate život v moci Ducha Svätého, prečo je to tak? Čo v tomto
smere plánujete urobiť? 

Viete si spomenúť, kedy vás Boh naposledy usvedčil z nejakého hriechu a vy ste ho vyznali,
činili pokánie a žiadali ste ho, aby vás naplnil svojím Svätým Duchom? Ak odvtedy prešiel
dlhší čas, možno teraz nastala vhodná chvíľa, aby ste prišli k jeho trónu milosti a hľadali
jeho naplnenie.

� Urobil som to dnes. Dátum: ____________________ Všimli ste si nejaké okamžité vý-
sledky?

________________________________________________________________________

� Teraz to nepotrebujem urobiť – v poslednom čase žijem dôsledne pod vedením Ducha
Svätého.

� Úprimne povedané, nerozumiem tejto oblasti, alebo necítim potrebu byť naplnený.

Naučte sa naspamäť:

1 Encyclopedia Of 7,700 Illustrations, editor: Paul Lee Tan (Hong Kong: Nordica Int'l, Ltd, 1979), s. 1403.
2 Vine, W.E., An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, NJ: Revell, 1940, 1966), zv. 1,

s. 169. 
3 Bright, Bill, Spokojný? (Hlas pre Krista, 2005). Ilustrácia použitá s povolením.

„Život v moci Ducha
Svätého – ten život,
ktorý umožňuje ni-
čím nerušný prítok
jeho plnosti – je je-
diný život, ktorý mô-
že uspokojiť Boha.“ 

– Norman B. 
Harrison

Spojenie v oblasti moci: 
„A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samo-
pašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ 

– Efezanom 5,18

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:

„Dovolíš mi, 
aby som žil 
cez teba?“
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Spojenie v oblasti víťazstva
Zanechanie vašej starej prirodzenosti

Prečo vytvoriť toto spojenie?
V jedno teplé letné ráno sa starý otec vybral so svojím vnukom – tínedžerom na ry-

bačku. Tí dvaja si boli celkom blízki a často diskutovali o hlbokých otázkach života. Starec
žil s Pánom už vyše polstoročia; mladík bol kresťanom len niekoľko rokov. Obaja si jeden
druhého vážili.

„Dedo,“ povedal chlapec v to ráno, „mám problém a rád by som vedel, či by si mi s ním
mohol pomôcť.“

„Nuž, skúsim to. O čo ide, synak?“

„Týka sa to kresťanstva... Viem, že by som mal žiť lepší život – viac poslúchať Boha
a tak. A niekedy sa mi to celkom dobre darí, vieš? Ale niekedy totálne zlyhávam. Konám ako
mnohí moji kamoši, ktorí nie sú kresťania; rozzúrim sa na svoju sestru bez akejkoľvek prí-
činy, robím veci, o ktorých viem, že sú zlé... Prečo nemôžem byť stále dobrý?“

Starý otec nahodil udicu. „Presne viem, o čom hovoríš.“ Na chvíľku zmĺkol, skúmajúc,
kam sa ponorila návnada. „Chceš niečo vedieť? Nepovedz to nikomu, ale aj ja mám niekedy
tento istý problém.“

„Naozaj?“ spýtal sa mladík neveriacky. „Ale ty... ty si predsa... dedo! Ako by si mohol
ty... Páni! Nemôžem uveriť, že by si ty mal problém byť dobrý.“

Starý otec sa zasmial. „Ó, ver tomu, chlapče. Už zďaleka to nie je také zlé, ako to bý-
valo. Ale niekedy sú obdobia, keď sa mi zdá, že mám vo svojom vnútri dvoch psov – jed-
ného dobrého a jedného zlého. Neustále zápasia o to, ktorý bude ten ,hlavný‘ pes v mojom
živote.“ 

„Hej, ja sa cítim presne tak isto! Dvaja psi, čo sa vo mne bijú... A ktorý víťazí u teba,
dedo?“

Múdry starec začal pomaly navíjať vlasec, zboku sa šibalsky pozrel na chlapca
a s iskrou v očiach odvetil: „Ten, ktorého viac kŕmim, synak.“

Zápas
Viete sa stotožniť s týmto „zápasom“? Väčšina kresťanov áno. Dokonca aj apoštol

Pavol s tým zápasil. V Rimanom 7,18-19 píše:

Pravdepodobne ste už viackrát počuli, že ak ste pozvali Krista, aby bol vaším Spasite-
ľom, ste „novým stvorením“ (2. Korinťanom 5,17). Ale ak je to tak, prečo ešte stále zápa-
síte s tými istými hriechmi ako v minulosti?

Tak ako už naznačil náš príbeh, všetko závisí od toho, ktorého psa kŕmite. Čítajte ďalej,
aby ste sa dozvedeli viac o zdroji tohto zápasu a o tom, ako v ňom zvíťaziť.

4. kapitola

Modlitba: 
„Otče, som una-
vený zo svojich
problémov. Túžim
po tom, aby som
bol Tvojím posluš-
ným dieťaťom,
aby som Ti vo všet-
kom robil radosť –
ale tak často zlyhá-
vam. Nauč ma, ako
mám žiť s Tebou
tak, aby som stále
víťazil. Amen.“

„Postupne som po-
chopil, že čiara, kto-
rá oddeľuje dobro
a zlo, neprechádza
medzi štátmi, ani
medzi triedami, ani
medzi politickými
stranami, ale krížom
cez každé ľudské
srdce – cez srdce
všetkých ľudí.“ 

– Alexander 
Solženicyn 

v Súostroví Gulag„Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, nepre-
býva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám
schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to
dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem.“ 

– Rimanom 7,18-19
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Nová dnu, stará von?
Keď ste prijali Krista, okamžite vo vás začal prebývať Duch Svätý. To znamená, že ste

zdedili nekonečnú nadprirodzenú moc, ktorá vám umožní žiť taký život, ktorý sa páči
Bohu, pomôže ľuďom vo vašom okolí a uspokojí vás.

Ak ste si dali 10 bodov, gratulujeme! Nič na tom nemeňte! Ste jedným z veľmi mála tých,
ktorým sa podarilo odhaliť tajomstvo, ako žiť víťazným a plodným životom (alebo potom
vážne popierate realitu!). Ale ak ste ako väčšina rastúcich kresťanov, ešte stále potrebujete
pomoc v tejto oblasti.

Študujte nasledujúcu pasáž od apoštola Pavla, ktorý miloval Krista, ctil si Boha a bol plný
Ducha, a napriek tomu stále prežíval vnútorný boj:

Pavol vo svojom vnútri opisuje dve „prirodzenosti“ – podobne ako dedo opisoval „dobrého
psa“ a „zlého psa“ v úvodnom príbehu. Aké výrazy používa pre tieto dve prirodzenosti?

„Dobrý pes“ = moja _____________ prirodzenosť, alebo môj _____________ život

„Zlý pes“ = moja ____________ prirodzenosť, alebo moja ____________ prirodzenosť

Čo rada robí Pavlova nová prirodzenosť?

Čo robí rada Pavlova stará prirodzenosť?

Do akej miery sa viete stotožniť s Pavlovou skúsenosťou? _______

Naozaj sa chceme zmeniť; chceme byť poslušní Bohu, ale často sa zdá, že nám jedno-
ducho chýba sila. Ako ste sa dozvedeli v tretej kapitole, Duch Svätý je naším zdrojom sily.
Keď je Boh na tróne nášho života, zakúsime moc, víťazstvo a naplnený život. Ale každo-
denná – ba dokonca neustála – výzva spočíva v tom, aby sme naše „ja“ držali mimo trónu
a na tróne mali vždy len Krista.

Ale – či si to uvedomujete, alebo nie – my kresťania si často kladieme otázku...

Prečo by som to mal robiť?
„Prečo by som mal chcieť, aby Duch Svätý riadil môj život? Predtým než som sa stal

kresťanom, ja som bol kormidelník. Bolo to pre mňa normálne. Bol som zvyknutý, že všetko
robím tak, ako ja chcem. Niektoré z mojich hriechov boli veľmi príjemné a úprimne pove-
dané, ešte stále sú. Pripúšťam, že nemám rád ich dôsledky; nepáči sa mi, ako sa potom
cítim; nenávidím to, ako zarmucujú Boha; hnevá ma, ako sa satan smeje zakaždým, keď
padnem... Ale aj tak rád hreším – ak by som to nemal rád, tak by som to ďalej nerobil! Tak
prečo by som mal chcieť, aby Duch Svätý riadil môj život a vzal mi to, čo mi je príjemné?!“

Dôležité 
pozorovanie:
V Rimanom 7 si
všimnite jeden dô-
ležitý fakt: hoci už
máme „novú pri-
rodzenosť“ ako
vykúpené Božie
deti, ešte stále plne
vlastníme aj svoju
„starú prirodze-
nosť“, a tie dve sa
ustavične snažia
nad sebou získať
prevahu. Keď vstú-
pila nová prirodze-
nosť, stará neodišla.

Takto by sa dali prerozprávať Pavlove slová v Rimanom 7,21-24:

„V mojom živote je to tak, že keď chcem urobiť to, čo je správne, urobím to, čo
je zlé. Vďaka svojej novej prirodzenosti rád konám Božiu vôľu, ale hlboko v mojom
vnútri sa nachádza aj niečo iné – moja nižšia prirodzenosť, ktorá je vo vojnovom
stave s mojou mysľou, vyhráva tento boj a robí ma otrokom hriechu, ktorý je na-
ďalej v mojom vnútri. Vo svojej mysli chcem byť ochotným služobníkom Boha,
ale miesto toho som ešte stále zotročený hriechom. Takže vidíte, ako to je: môj
nový život mi hovorí, aby som konal správne, ale stará prirodzenosť, ktorá je
ešte stále v mojom vnútri, rada hreší. Ach, v akej som len nepríjemnej situácii!
Kto ma vyslobodí z otroctva tejto smrteľnej, nižšej prirodzenosti?“ 

Na stupnici od 1 do 10 označte, do akej miery
to skutočne prežívate?_______

1 = sotvakedy 
10 = stále 

1 = sotvakedy 
10 = stále 
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Čo si myslíte vy? Ako by ste odpovedali na túto otázku? 

Pri každom pokušení máme na výber: môžeme ísť Božou cestou, alebo môžeme ísť sa-
tanovou cestou. Ak vieme, kam ideme a naozaj sa tam chceme dostať, rázcestie nepredsta-
vuje veľký problém. Ale väčšina z nás si vybrala alternatívu, ktorú nám satan tak často núkal,
až sme si na ňu zvykli. Nech to je akékoľvek nelogické či neuspokojivé, jed-
noducho sme si už tak zvykli na jeho falošné návrhy, že ani nerozmýšľame
o tom, čo nám ponúka Boh.

Náš nepriateľ prispieva k tejto nebezpečnej situácii tým, že nás núti
myslieť si, že chodenie Božou cestou nás neuspokojí – na rozdiel od jeho
cesty. „Ja uspokojím tvoje potreby; dám ti, čo chceš; dám ti slobodu, čo-
koľvek – a nebude ťa to stáť takmer nič,“ zalieča sa nám satan. „S Bohom
to je nuda! Chce ťa zviazať, zobrať ti zábavu a všetko, čo je v živote príjemné. Vyber si moju
cestu!“ Jeho slová znejú tak dobre. A keď zahryzneme do jeho návnady, uloví si nás. 

Ak chápete napätie, ktoré existuje medzi vašou starou prirodzenosťou a vašou novou
prirodzenosťou, a viete, ako vám kombinácia naplnenia Duchom Svätým s robením správ-
nych rozhodnutí pomôže dosiahnuť úspech, budete prežívať veľké a trváce úspechy vo
svojom každodennom živote s Pánom.

Váš život pred prijatím Krista
To, aký ste boli pred prijatím Krista, by sme

mohli prirovnať farme v našom podobenstve. Far-
már predstavuje vašu myseľ – tú časť z vás, ktorá
robí rozhodnutia. Podzemný prúd predstavuje
vašu starú prirodzenosť a znečistenie je vaša
hriešnosť. Studňa predstavuje postoje a správa-
nie, ktoré vyplývajú z vašej starej prirodzenosti.

Farmár mal len jednu znečistenú studňu,
z ktorej mohol piť, a o jej znečistení nevedel. Tak-
isto aj my sme mali len jednu znečistenú prirodze-
nosť, z ktorej sme mohli čerpať.

Prečítajte si Mareka 7,14-23. Čo hovorí o zdroji
hriechu v našom živote?

Pozorujte postoje a správanie, ktoré vychádzajú z našej „starej studne“:

Podobenstvo o dvoch studniach I.

Bol raz jeden farmár, ktorý sa narodil a vyrástol na istej
farme. Nakoniec farmu zdedil po svojich rodičoch a teraz
tam žil so svojou rodinou.

Farmár a jeho rodina boli vždy slabí a chorí. Nevedeli
o tom, že studňa, ktorá sa nachádzala vedľa ich gazdov-
ského domu a slúžila ich farme celé desaťročia, bola zne-
čistená. Podzemný prúd, ktorý studňu napájal, tiekol
popod starú skládku toxického odpadu a zakaždým, keď
pili zo studne, nečistoty viac a viac poškodzovali ich
zdravie. Keďže farmár a jeho rodina pili z tej studne už
desaťročia, nevedeli dokonca ani to, že sú chorí –
mysleli si, že každý sa cíti tak, ako oni.

[koniec 1. časti] 

Ďalší zdroj:
„Podobenstvo
o dvoch stud-
niach“ bolo vypra-
cované podľa
grafickej „Ilustrá-
cie o dvoch stud-
niach“ uvedenej
v Prílohe 3.

„A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modlo-
služba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje,
roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.“ 

– Galaťanom 5,19-21
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Prečítajte si pasáž vľavo. Koľkí z nás sme pred svojím obrátením čerpali svoje postoje
a správanie z tejto znečistenej hriešnej prirodzenosti?

Museli sme sa tieto postoje a správanie naučiť? Museli sme sa ich vedome snažiť vyprodu-
kovať? Alebo to prišlo prirodzene?

No dobre, možno sme boli pred svojím vykúpením dosť mimo. Ale málokto z nás bol na-
ozaj, naozaj zlý. Neboli sme vrahovia so sekerou, násilníci či ozbrojení lupiči. Dokonca by
som sa stavil, že u mnohých z nás naše dobré skutky prevážili tie zlé. Mám tým na mysli to,
že sme sa snažili robiť dobre – väčšinou. Nezískalo by nám to nejaké body u Boha? Aby ste
zodpovedali túto otázku, vyhľadajte si Izaiáša 64,6 a napíšte tento verš svojimi slovami.

Spasenie!
Táto udalosť vo farmárovom živote predstavuje vaše spasenie – deň, keď ste si uvedo-

mili, že potrebujete Spasiteľa a nový „zdroj vody“ a začali ste v tom smere konať. Nový
podzemný prúd predstavuje vašu novú prirodzenosť, a tá už neobsahuje žiadnu znečisťu-
júcu hriešnosť. Nová studňa predstavuje nové postoje a správanie, ktoré vychádzajú z vašej
novej prirodzenosti.

Prečítajte si 2. Korinťanom 5,17. Je to pasáž, ktorú
už možno dobre poznáte. Doplňte chýbajúce
miesta:

Galaťanom 5,22-23 hovorí o postojoch a správaní, ktoré vyvierajú z tejto novej studne:

Vidíte viac takéhoto ovocia vo svojom živote, odkedy ste sa stali kresťanom? Čo by ste
mohli urobiť, aby ste prinášali ešte viac ovocia?

„Aj vy ste boli
mŕtvi vo svojich
prestúpeniach
a hriechoch, v kto-
rých ste kedysi žili
podľa ducha tohto
sveta, podľa knie-
žaťa nadzemských
mocností, ducha,
ktorý teraz pôsobí
v neposlušných
synoch. Medzi
nimi sme aj my
všetci kedysi ko-
nali podľa žiadostí
svojho tela, keď
sme žili podľa zá-
ľub tela a mysle,
a boli sme od pri-
rodzenosti deťmi
hnevu.“

– Efezanom 2,1-3

Podobenstvo, II. časť

Jedného dňa prišiel nejaký človek z Úradu pre ochranu ži-
votného prostredia a zobral vzorku z farmárovej studne.
Farmára výsledok vyľakal a samozrejme okamžite prestal
používať studňu.

Ale farmy, farmári a ich rodiny potrebujú vodu. Tak sa
poradil s nejakými odborníkmi na kopanie studní. Tí ho
informovali, že sú si takmer istí, že aj na druhej strane
jeho pozemku je podzemný prúd. Ten prichádza z iného
smeru a je čistý.

Farmár vyvŕtal novú studňu tam, kde mu to odborníci
ukázali, a voda, ktorá z nej vytryskla, bola skutočne
čistá.

[koniec druhej časti]

„Preto, ak je niekto v Kristovi, 

je __________________ stvorením. 

Staré veci pominuli, 

nastali __________________ .“

– 2. Korinťanom 5,17

„No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, sebaovládanie.“
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Nová voda z novej studne oslobodila farmára a jeho rodinu od chorôb a smrti zo starej,
znečistenej studne. Od čoho sme boli my oslobodení podľa Rimanom 8,1-2?

Čo to znamená?

Nasledujúce pasáže nám hovoria o pravej prirodzenosti nového veriaceho. V každej pasáži
zakrúžkujte všetky výrazy, ktoré opisujú vaše nové „ja“.

Nová studňa v príbehu predstavuje vaše nové „ja“ – vaše SKUTOČNÉ „ja“. Odteraz
môžete naozaj povedať: „Ja už nie som nečestný alebo sebecký. Ja už nie som žiadostivý
alebo pyšný. Moje skutočné „ja“ je charakterizované láskou, radosťou, pokojom, trpezli-
vosťou, láskavosťou, dobrotou, vernosťou, krotkosťou a sebaovládaním!“

Avšak...
Takmer okamžite nastáva nový problém. Niekedy nie sme láskyplní. Niekedy nie sme ra-

dostní. Ak máme skutočne vo svojom vnútri túto „novú prirodzenosť“, ako je možné, že
ešte stále hrešíme? 

Farmárova stará znečistená studňa je ešte
stále vedľa domu a rovnako aj naša stará priro-
dzenosť je ešte stále v našom vnútri. Nielenže je
prístupná, je pravdepodobne ľahšie prístupná než
naša nová prirodzenosť, pretože po mnoho rokov
bola jediná, z ktorej sme mohli čerpať. Sme zvyk-
nutí tam chodiť, aby boli naše potreby uspoko-
jené.

Prečo by farmár naďalej radšej pil zo starej
studne než z novej?

„A tak teraz už ne-
jestvuje odsúde-
nie pre tých, čo sú
v Ježišovi Kristovi.
Veď zákon životo-
darného Ducha
v Ježišovi Kristovi
ťa oslobodil od
zákona hriechu
a smrti.“ 

– Rimanom 8,1-2

„Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.“ 
– Hebrejom 10,14

„V tejto [Božej] vôli sme raz a navždy posvätení obetou tela Ježiša
Krista.“ 

– Hebrejom 10,10

„Lebo ktorých vopred poznal [t. j. ľudí, o ktorých vopred vedel, že
prijmú jeho Syna], tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho
Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo
predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil,
a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“ 

– Rimanom 8,29-30

Podobenstvo, III. časť

Zdravie farmára a jeho rodiny sa postupne zlepšovalo,
keď prestali piť zo znečistenej studne a začali piť čistú
vodu z novej studne.

Ale ich starosti sa neskončili. Problémom bolo, že stará
studňa zostala hneď vedľa domu, ale nová studňa bola
o vyše štvrť míle ďalej. Aby sa k nej človek dostal, musel
prejsť po úzkom chodníku cez strmý kopec, popri ska-
lách, kde mal brloh jeden nebezpečný rosomák, a nako-
niec po stráni zarastenej šípkovými krami. Vodovodné
potrubie si nemohli dovoliť a nebolo vždy príjemné čer-
pať vodu z novej studne.

[koniec tretej časti] 
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Služba Ducha Svätého
Pamätajte, že väčšinu svojho života farmár – keď vysmädol – vyšiel zo svojho

domu, zabočil doľava a prešiel pár metrov ku svojej studni. Potrvá mu nejaký čas, aby
zmenil svoju automatickú reakciu na smäd, zabočil doprava a vybral sa k novej studni.

Duch Svätý je ako obrovská neónová tabuľa, umiestnená hneď pri farmárových
dverách. Vždy keď vyjde z dverí, aby si doniesol vodu, značka zasvieti: ZABOČ DO-
PRAVA!!!

Žiaľ, farmár môže značku aj ignorovať. Rovnako aj vy sa môžete rozhodnúť, že bu-
dete ignorovať pobádanie Ducha Svätého. V konečnom dôsledku je preto na vás, aby
ste rozhodli, ktorú „studňu“ použijete. Boh vám pomôže, ale rozhodnúť sa musíte sám.

Čo si máme „vyzliecť“ a čo si máme „obliecť“
podľa Efezanom 4,22-24?

Označte vetu, o ktorej si myslíte, že je správna:

� Toto „vyzlečenie“ a „oblečenie“ je pasívna udalosť, ktorá sa mi stane automaticky.

� Toto „vyzlečenie“ a „oblečenie“ si odo mňa vyžaduje vôľové rozhodnutia – vedomé
voľby na mojej strane.

Študujte Rimanom 12,1-2:

Táto pasáž uvádza tri príkazy, jeden v 1. verši a dva v 2. verši. Aké?

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

O čom podľa vás hovorí apoštol Pavol – prostredníctvom vnuknutia Ducha Svätého –
keď hovorí, že by sme mali „prinášať svoje telá ako živú obetu“ Bohu?

Ako sa môžeme prestať „pripodobňovať tomuto svetu“?

Porozmýšľajte: Akým
spôsobom vysvetľujú
nasledujúce veci to,
prečo farmár naďalej
pije zo studne, o ktorej
vie, že je znečistená? Ako
sa vzťahujú na to, prečo
kresťania naďalej čerpa-
jú svoje postoje a sprá-
vanie zo svojej starej
prirodzenosti?

– Zdôvodňovanie
– Pochybnosti
– Arogancia
– Lenivosť
– Zvyk 

Zmýšľanie starej priro-
dzenosti verzus Božie
zmýšľanie:

„Nedá sa to.“
– Všetko sa dá.

– Lukáš 18,27

„Som zmätený.“
– Ja budem riadiť tvoju
cestu. – Príslovia 3,5-6

„Nedokážem to.“
– Ja to dokážem.

– 2. Korinťanom 9,8

„Nie som dosť silný.“ 
– Ja ťa posilním. 

– Filipanom 4,13

„Nezvládam to.“
– Ja uspokojím všetky
tvoje potreby. 

– Filipanom 4,19

„Je to pre mňa priveľa.“
– Ja ti pomôžem.

– Izaiáš 41,10

„Mám starosti.“
– Ja vezmem tvoje sta-
rosti. – 1. Petrov 5,7

„Som príliš unavený.“
– Ja ti dám odpočinutie.

– Matúš 11,28-30

„Nestojí to za to.“
– Bude to stáť za to. 

– Rimanom 8,28-30

„Nikto ma nemá rád.“
– Ja ťa budem vždy mi-
lovať. 

– Rimanom 8,38-39

„Bojím sa.“
– Ja ťa upokojím. 

– Izaiáš 26,3

„Vyzlečte si starého človeka s predchá-
dzajúcim spôsobom života, ktorý hynie
klamnými žiadosťami, obnovte sa du-
chovným zmýšľaním a oblečte si nového
človeka, stvoreného podľa Božieho ob-
razu v spravodlivosti a svätosti pravdy.“

– Efezanom 4,22-24

„Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste
prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju
duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je
Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“ 

– Rimanom 12,1-2
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Obnovenie vášho zmýšľania 
Tretí príkaz v Rimanom 12,1-2 je, že by malo byť

„obnovené“ naše zmýšľanie. Musíme svoju myseľ
nanovo naučiť, aby čerpala z nadprirodzených
zdrojov našej novej prirodzenosti miesto znečiste-
ných odpadových vôd našej starej prirodzenosti.

Čo máme robiť? Tu sú dve kľúčové stratégie:

Dôsledné napĺňanie sa Duchom Svätým

Ak má na nás Duch Svätý „obnovujúci“ účinok, čo
hovorí List Títovi 3,5 o potrebe zostávať naplnený
(riadený a posilňovaný) Duchom Svätým?

Dôsledné „sýtenie sa“ Božím slovom

Tento proces obnovy sa nazýva aj „posvätenie“. Prečítajte si, čo
povedal Ježiš o tomto posväcujúcom obnovovaní vo svojej mod-
litbe v Jánovi 17,17.

Ak Ježiš Kristus žiadal Otca, aby nás obnovoval cez Božie slovo, čo vám to hovorí o potrebe
pravidelne tráviť čas štúdiom Biblie?

Nastáva čas voľby
Vlastnými slovami opíšte tri výhody, ktoré zakúsili farmár a jeho rodina, keď dôsledne čer-
pali z novej studne:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Uveďte tri paralelné výhody, ktoré zakúsi kresťan, keď sa nechá viesť Duchom Svätým
a bude čítať a uplatňovať Božie slovo v praxi. 

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Podobenstvo, IV. časť

Farmár a jeho rodina skutočne chceli prestať piť zo starej
znečistenej studne a postupom času si všimli zaujímavý
jav v súvislosti s chodníkmi ku studniam. Keď začali cho-
diť k novej studni, chodník bol čoraz udupanejší a vyrov-
nanejší – dal sa ľahšie nájsť a postupne si naň zvykli.
A chodník k starej studni zatiaľ stále viac zarastal a bolo
ho ťažšie nájsť. Fungovalo to aj naopak. Jediná cesta
k starej studni urobila ďalšiu cestu k nej ľahšou, zatiaľ čo
chodník k novej studni sa zdal menej príjemný.

Tak farmár a jeho rodina urobili rozhodnutie: aj keď to je
ťažšie, budú pomáhať jeden druhému pamätať na to, aby
používali len novú studňu. Onedlho spozorovali tri veci:
1.) už neboli slabí a chorí, pretože cesta k novej studni sa
stala ľahšou, 2.) nájsť chodník k starej studni bolo v dô-
sledku jeho nepoužívania takmer nemožné a 3.) ich priro-
dzenou, automatickou reakciou po prekročení prahu
domu bolo zabočiť doprava namiesto doľava.

�� 

11

„... zachránil nás nie pre skutky spravodli-
vosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho
milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia
a obnovy v Duchu Svätom...“ 

– Títovi 3,5

22 „Posväť ich v pravde;
tvoje slovo je pravda!“ 

– Ján 17,17

Pre lepšie 
pochopenie: 
„Posvätiť“ zna-
mená urobiť svä-
tým, očistiť, odde-
liť pre sväté ciele.

Voľba je na vás...
Jeden vidiecky ka-
zateľ raz pozna-
menal: „Bratia, je
to takto: Pán vždy
hlasuje za človeka
a diabol vždy hla-
suje proti nemu.
Potom hlasuje sa-
motný človek.
Keďže stav je 1 : 1,
jeho hlas vždy roz-
hodne!“
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Kľúč 
Je dôležité, aby ste poslúchli Boha v malých, ľahkých otázkach, ktoré vás v živote

„udržujú v chode“, ako napr.:

• vyznanie hriechov a pokánie, keď vás usvedčí Duch Svätý 
• požiadanie Ducha Svätého, aby vás naplnil, kedykoľvek si 

všimnete, že ste znovu prevzali vedenie svojho života
• čítanie a aplikovanie Biblie
• účasť na bohoslužbách
• modlitba

Keď v týchto oblastiach poslúchnete Boha, „obnovujete svoje zmýšľanie“, t. j. učíte ho,
aby čerpalo z vašej novej prirodzenosti a nevšímalo si vašu starú prirodzenosť. Tým posil-
ňujete a posväcujete vaše nové „ja“.

Je možné, že budete musieť v živote čeliť aj skutočne kritickým, strašným voľbám, ako
napr.:

• cudzoložstvo
• drogy
• krádež
• odmietnutie Krista
• vražda

... ale vtedy už budete silný a pripravený a nebudete ochotný zabočiť k „starej studni“.
Automaticky zareagujete tak, že sa vydáte smerom k novej studni.

Osobná aplikácia:
1. Preskúmajte svoje srdce. Alebo radšej poproste Pána, aby on preskúmal vaše srdce

a povedal vám, či sú nejaké oblasti vášho života, v ktorých ste neposlušný, čerpáte zo
„starej studne“ a nedovolíte mu, aby on riadil váš život.

2. Ak vás z niečoho usvedčí, vyznajte to, čiňte pokánie a opäť mu podriaďte svoj život. 

3. Poproste Pána, aby vás rýchlo napomenul zakaždým, keď sa pustíte po chodníku
k „starej studni“, a aby vám pomohol otočiť sa a ísť druhou cestou.

4. Proste ho, aby vám pomohol zostať naplnený Duchom Svätým a poslúchať ho.

5. Zaviažte sa, že každý deň strávite nejaký čas čítaním a modlitbou – aj keby to bolo len
päť alebo desať minút.

6. Zaviažte sa, že budete chodiť pravidelne do zhromaždenia, aby ste mali spoločenstvo
s inými kresťanmi.

7. Zaviažte sa, že keď vám Boh dá príležitosť, vždy budete hovoriť iným o Kristovi.

Naučte sa naspamäť:

Dôležitosť po-
stoja srdca:
Epitaf Amacju,
kráľa Izraela, znie:
„Robil to, čo Hos-
podin uznáva za
správne, no nie
celým srdcom.“ 
– 2. Kronická 25,2

„Kľúčom k užitoč-
nosti, k Božiemu zja-
veniu a k životu v mo-
ci Ducha Svätého je
poslušnosť Božiemu
slovu.“ 

– John G. Mitchell

Zhrnutie:
Ježiš sa vás pýta:

„Budeš ma 
poslúchať?“

Pokánie: zmena
mysle, ktorá za-
hrnuje tak odvrá-
tenie od hriechu,
ako aj obrátenie
sa k Bohu.

Stručne povedané: každé poslúchnutie Boha vám uľahčí jeho poslúchnutie 
v budúcnosti. To prispieva k dlhodobému, trvalému VÍŤAZSTVU!

Spojenie v oblasti víťazstva:
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale pre-
meňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu
je príjemné, čo je dokonalé.“

– Rimanom 12,2
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5. kapitola

Modlitba: 
„Otče, len vďaka
Tebe som sa naro-
dil aj v duchovnej
ríši. V toľkých sme-
roch sa cítim ako
duchovné nemluv-
ňa – ale nechcem
ním zostať! V Tvo-
jom kráľovstve sa
chcem cítiť príjem-
ne a ako doma.
Pomôž mi vyrásť,
Pane. Ukáž mi, čo
mám robiť, aby
som s Tebou spo-
lupracoval v tomto
procese dozrieva-
nia. Daj mi k tomu
potrebnú múdrosť,
pochopenie a trpez-
livosť. Amen.“
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Spojenie v oblasti rastu
Kroky a postoje na optimalizáciu vášho rozvoja

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Veľký taliansky sochár Benvenuto Cellini hovorí o tom, ako raz do Florencie dopravili

masívny blok mramoru. Bol takmer dokonalý, až na jeden významný kaz. Florentský so-
chári oň nemali záujem, lebo tvrdili, že vzhľadom na hlboký zárez v strede sa z bloku nedá
vytesať žiadna socha. Iba jeden sochár prejavil záujem o mramorový blok. 

Mramor umiestnili na hlavné námestie Florencie pred katedrálu. Vybudovali okolo neho
vysoký plot a pre umelca postavili malú dielničku. Sochár pracoval dňom i nocou dva roky.
Keď potom plot strhli a dielňu rozobrali, celá Florencia si mohla pozrieť výsledok. Všetci
onemeli úžasom. Mnohí ešte aj dnes považujú toto sochárske dielo za jedno z najveľkole-
pejších, ktoré boli kedy vytvorené. Je to Michelangelov „Dávid“1.

V kameni bola ukrytá krásna socha. Iní to nevideli, ale Michelangelo to videl. Ostatní
mramor odmietli kvôli jeho chybe, ale Michelangelo vedel hneď od začiatku, ako sa jej do-
káže vyhnúť.

Boh sa na vás dlho, dlho pozeral. A aj on vo vás vidí slávne, dokončené dielo – dokonca
už teraz. Pozná všetky vaše chyby, ale vie aj to, ako na nich pracovať – ba dokonca aj to,
ako ich odstrániť. Boh vás chce pretvoriť na človeka, ktorý je presne ako Ježiš Kristus – sa-
mozrejme nie fyzicky, ale duchovne: v postojoch, prioritách a témach, zvykoch a preferen-
ciách vášho života. Chce sa prepracovať až do hĺbok vašej duše a okresať tie časti, ktoré sa
nezhodujú s podobou Krista, zatiaľ čo ostatné vyzdvihuje, vyhladzuje a leští.

Monumentálny rozdiel
Treba si tu uvedomiť jeden dôležitý fakt: vy nie ste kus studeného mramoru bez života.

Na rozdiel od kameňa máte schopnosť poddávať sa Sochárovmu dlátu. Môžete aj nespolu-
pracovať a nesúhlasiť s jeho plánmi. Jeho ciele vás nemusia zaujímať, môžete byť unudený
a netrpezlivý s jeho napredovaním. Dokonca sa môžete postaviť na svoje napoly okresané
nohy, a odísť z jeho „námestia“ a neukázať sa na celé dni alebo aj týždne. Ba môžete sa aj
zatvrdiť – až tak, že údery sochárovho kladiva na dláto zdanlivo neulomia ani najdrobnejší
kúštik kameňa. Napokon tam zostanete stáť: mesiac po mesiaci, rok po roku, dekádu po
dekáde – ako napoly dokončené majstrovské dielo.

Cieľom tohto štúdia je naučiť vás, ako sa vyhnúť takémuto „nekooperatívnemu“ stavu.
Vo svojom srdci viete, že sa chcete zmeniť a viac sa podobať Ježišovi Kristovi. Ten proces
nie je rýchly, ani ľahký, ale sú určité špecifické činnosti, ktoré vám pomôžu vystrojiť sa na
dlhú cestu a urýchliť a obohatiť proces, ktorý pre vás Boh pripravil. 

Táto lekcia položí základy pre nasledujúce štyri lekcie. Po ich štúdiu by ste mali mať do-
statok poznatkov, ktoré vám pomôžu v celoživotnom raste, prinášaní ovocia a osobnom
naplnení. 



Prvky duchovného rastu
Ako pri väčšine vecí, ktoré rastú, existuje niekoľko faktorov, ktoré prispejú k vášmu do-

zrievaniu ako novej duchovnej bytosti. Tu je šesť kľúčových prvkov:

1. Kristus ako Pán
2. Biblia
3. Modlitba
4. Spoločenstvo
5. Svedectvo
6. Poslušnosť a činy

Ak chcete rásť čo najúčinnejšie a najefektívnejšie, nebudete sa spoliehať len na jednu
alebo dve z týchto zložiek, ale na kombináciu všetkých. Všetky totiž spolupracujú na tom,
aby udržali váš život v pohybe smerom k zrelosti. Na ukážku použijeme „Ilustráciu s kole-
som“2. Túto klasickú pomôcku vymyslel v r. 1950 Dawson Trotman, zakladateľ organizácie
Navigators. Tisícom ľudí pomohla pochopiť, ako môžu spolupracovať s Božími plánmi na
ich rast. Toto koleso budeme priebežne dopĺňať.

Kristus ako Pán
V každom kolese sa sila začína v strede (náboji), odtiaľ sa

lúčovite rozbieha cez špice a dodáva energiu vonkajšiemu ráfu.
Ako to vidíte na obrázku, centrálnym generátorom sily v živote
kresťana je Ježiš Kristus prostredníctvom služby Ducha Svä-
tého.

Tretia kapitola tohto štúdia (Spojenie v oblasti moci) sa sústre-
dila na túto kľúčovú zložku, ale ešte to tu trochu rozvinieme.

Vyhľadajte si v Biblii nasledujúce verše. Vypíšte si, čo hovoria
o tom, čo sa stane osobe, ktorá má v centre svojho života
Krista.

Matúš 6,33:

Ako môže človek „hľadať najprv kráľovstvo Božie“?

Ján 12,26:

Čo podľa vás znamená „nasledovať“ Ježiša?

Ján 15,4-7:

„Všetko, čo rastie, 
si zachová dokona-
losť iba na krátku
chvíľu.“

– William 
Shakespeare

11

Pomôcka:
Rôzne preklady
v Jánovi 15,4-7 po-
užívajú slovo zo-
stať, zostávať, os-
tať, žiť s, byť spo-
jený. Význam tohto
slova (gr. „meno“)
je „zostať stály vo
vzťahu k niekomu“.
Toho, kto zostáva,
J. B. Phillips opi-
suje ako osobu,
„ktorá zdieľa môj
život a koho život
zdieľam ja...“3

Pravdepodobne ste už požiadali Ježiša Krista, aby bol vaším Spasiteľom. 
Ale požiadali ste ho, aby bol aj vaším Pánom? 

Ak nie, môžete to urobiť hneď teraz.

34 Spojenie s Bohom

Kr
ist
us



Biblia
Z predchádzajúcich lekcií viete, že ste teraz

trojrozmernou bytosťou, pozostávajúcou z tela,
duše a ducha. Pravdepodobne viete, že potra-
viny sýtia vaše telo a že pravda, krása a dobré in-
formácie sýtia vašu dušu. Čo sýti vášho ducha –
tú časť vašej osobnosti, ktorá má vzťah s Bohom?
Biblia! Je to duchovný pokrm pre vašu novú pri-
rodzenosť.

Čo sa stane, ak bábätko nedostane mlieko, po
ktorom túži (okrem plaču)?

Čo sa podľa vás stane mladému kresťanovi, ktorý nedostáva „duchovné mlieko“, po kto-
rom túži jeho duch?

Účinky Božieho slova na váš život

Preskúmajte nasledujúce pasáže Písma. Ako vám podľa jednotlivých veršov prospeje,
keď budete tráviť čas čítaním Biblie, diskusiou o nej a jej aplikáciou?

�

�

�

�

�

�

Prečítajte si Jána 8,31. Čo sa vyžaduje od tých, ktorí chcú byť považovaní za učeníkov Ježiša
Krista? Čo im to prinesie, ak splnia túto požiadavku?

5. kapitola – Spojenie v oblasti rastu  35

„Verím, že Biblia je
tým najlepším da-
rom, aký Boh kedy
dal človeku. Všetko
dobré od Spasiteľa
sveta spoznávame
cez túto knihu.“ 

– Abraham Lincoln

„Ste ako novoro-
deniatka v Božej
rodine. Ako si no-
vorodeniatko žia-
da mlieko, tak aj
vy by ste mali tú-
žiť po Božom slo-
ve – mali by ste
ho čítať a premýš-
ľať o ňom, aby ste
rástli vo viere.“ 

– 1. list Petra 2,2
[NPK]

„Nech sa táto kniha zákona [Písmo] nevzdiali od
tvojich úst [stále o nej hovor!]. Rozjímaj však o nej
vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej
napísané; lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si
počínať rozumne.“ – Jozua 1,8

„V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa ne-
zachvejú.“ – Žalm 37,31

„Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom
môjmu chodníku.“ 

– Žalm 119,105

„Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa
bude držať tvojho slova. V srdci som si skryl tvoju
reč, aby som proti tebe nehrešil.“ – Žalm 119,9-11 

„Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú
vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.“ 

– Ján 15,7

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na
učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodli-
vosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený
na každé dobré dielo.“ 

– 2. Timotejovi 3,16-17
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Modlitba
Viete, ako veľmi vás Boh miluje? Je do vás úplne zamilovaný!

Keď spíte, pozerá sa na vašu tvár, ráta vám vlasy na hlave a roz-
mýšľa o plánoch, ktoré pre vás pripravil! Nevie sa dočkať, kedy sa
ráno zobudíte, aby mal s vami spoločenstvo. Na niečo však ne-
smiete zabudnúť. Tak ako v každom vzťahu medzi dvoma ľuďmi,
ktorí sa navzájom milujú, komunikácia nie je iba radosťou, ale je ži-
votne dôležitá pre rozvoj vzťahu. Nemôže byť jednosmerná.

Boh vás chce počuť! Chce, aby ste mu vyjadrili svoje radosti,
svoje nádeje, svoje obavy, svoje otázky i túžby. Chce sa s vami dô-
verne zhovárať. O tom je vlastne modlitba – rozhovor medzi dvomi
osobami, ktoré sa navzájom milujú!

Prečítajte si nasledujúce verše. Každý verš predkladá dôvod, prečo Boh chce, aby sme s ním
hovorili v modlitbe. Napíšte si tieto dôvody.

Matúš 7,7-11

Ján 16,24

Filipanom 4,6-7

Prečítajte verš vľavo. Aký úžitok vám Boh poskytne, ak k nemu budete „volať“? 

Je to úžitok, o ktorý máte záujem? Prečo áno, alebo prečo nie?

TYPY MODLITBY

Sú štyri základné typy modlitby. Nasledujúce verše sú príkladom jednotlivých typov.
Prečítajte si každý verš a rozmýšľajte o slove alebo slovnom spojení, ktoré opisuje každý
typ (napr. „Modlitba vyznania hriechov“).

�

�

�

�

36 Spojenie s Bohom

Chváľte Boha za to, kým je – za jeho vlastnosti;
Ďakujte Bohu za to, čo vykonal – za jeho činy.

„Modlitba je to naj-
jednoduchšie: hovo-
riť s ním úprimne
a priamo a úpenlivo
ho prosiť o pomoc vo
veciach nášho života,
len čo sa udejú.“ 

– Brat Lawrence

„Volaj ku mne a od-
poviem ti, ozná-
mim ti veľké a ne-
prístupné veci,
ktoré nepoznáš.“ 

– Jeremiáš 33,3

„Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech
mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhre-
šil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spra-
vodlivý v tom, čo hovoríš...“ – Žalm 51,5-6

„Budem ťa vyvyšovať, môj Bože a kráľ, dobrore-
čiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti
budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné
veky.“ – Žalm 145,1-2

„Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal zá-
chranou.“ – Žalm 118,21

„... Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje úze-
mie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého,
aby som nemal trápenie!“ – 1. kroník 4,10
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Spoločenstvo
Boh používa množstvo analógií, aby nás učil

o podstate svojho kráľovstva. Napríklad vzťah,
ktorý je medzi jeho deťmi, rád prirovnáva k údom
„tela“.

Nájdite si v Biblii 1. Korinťanom 12,4-26. V čom sa
jednotliví kresťania podobajú údom tela?

Keď sa zraní niektorá časť vášho fyzického tela, čo robia ostatné časti vášho tela?

Má to nejakú súvislosť s tým, ako by sa mali k sebe správať veriaci v určitom spoločenstve? 

Podľa Hebrejom 3,13 vám hriech môže spôsobiť dve veci. Najprv vás m________________ 

a potom vás z_______________. Ako by tomu mohlo zabrániť pravidelné povzbudzovanie 

od ostatných veriacich?

Aký úžitok má podľa Príslovia 27,17 trávenie času s inými kresťanmi?

Matúš 18,20 opisuje spoločenstvo ako „zhromaždenie dvoch alebo troch v mene Ježiša“.
Aký zvláštny stav vtedy nastáva?

Ako chcete prežívať spoločenstvo?
� Nedeľné ranné bohoslužby � V telocvični, posilňovni
� Nedeľné večerné bohoslužby � Pri jedle
� Nejaké iné týždenné stretnutie zboru � Pri behu
� Skupinka štúdia Biblie � Počas nákupov
� Skupinka domáceho spoločenstva � Pri bicyklovaní
� Modlitebné stretnutie � Pri táborení
� Na nejakom športovom podujatí � Pri kresťanskej službe
� Stretnutie s človekom, ktorý ma vedie � Na tenisovom kurte

v učeníctve

Ale nezabudnite: Pravé biblické spoločenstvo je viac, ako sa len zísť a rozprávať sa
o počasí. Hľadajte spôsoby, ako sa povzbudzovať, budovať, pomáhať si, hovoriť o Písme,
poskytnúť pozitívnu nápravnú spätnú väzbu, prejaviť lásku a dovoliť Ježišovi, aby konal cez
vás a posilnil vašich priateľov!

5. kapitola – Spojenie v oblasti rastu  37

„Žiadny človek nie je
ostrovom sám pre
seba; každý je kús-
kom nejakého konti-
nentu, časťou nejakej
pevniny; ak more
spláchne čo len hru-
du zeme, je Európa
menšia...“ 

– John Donne

„Ale denne sa
vzájomne povzbu-
dzujte, kým trvá
to ,dnes‘, aby ni-
koho z vás neza-
tvrdilo mámenie
hriechu.“ 

– Hebrejom 3,13

„Lebo kde sú zhro-
maždení dvaja ale-
bo traja v mojom
mene, tam som ja
medzi nimi.“ 

– Matúš 18,20

„Železo sa brúsi
železom, charak-
ter blížneho obru-
suje človek.“ 

– Príslovia 27,17 

Všetky tieto si-
tuácie môžu po-
skytnúť skvelé
prostredie pre
spoločenstvo!

Na zamyslenie:
Prvá pozitívna cha-
rakteristika, ktorá
sa požaduje od
staršieho v zbore
v Títovi 1,8 je „po-
hostinnosť“.
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Svedectvo 
Čo je tá najúžasnejšia vec, čo sa vám kedy prihodila? Ak ste

kresťan, pravdepodobne poviete, že je to vaše obrátenie, keďže
vám táto udalosť otvorila dvere pre Krista a večný život. Ak je to aj
váš prípad, čo je to najlepšie, čo môžete urobiť pre niekoho iného?

Svedectvo miesto obeda... 
Vyhľadajte si Jána 4,1-34 a prečítajte si tento text. Píše sa v ňom

o tom, ako Ježiš svedčil Samaritánke pri studni v Sychare. V tých ča-
soch by sa muži nikdy tak neznížili, aby diskutovali o teológii so ženou, a žiaden Žid by sa nikdy
nepoškvrnil tým, aby hovoril s niekým zo Samárie! Ježiš sa však povzniesol nad tieto spolo-
čenské tabu a zvestoval jej evanjelium jasne a s láskou. Žena uverila v Krista ako Mesiáša
a utekala to povedať ostatným v meste. Práve vtedy sa učeníci vracali s obedom pre Ježiša.
Keď mu ho ponúkli, Ježiš obed zdvorilo odmietol – akoby už nebol hladný. Vo veršoch 32–
34 Ježiš hovorí, čo ho nasýtilo ešte viac ako fyzické jedlo. Čo to bolo?

Dve metódy svedectva:

Tieto metódy sú dve strany tej istej mince; patria k sebe. Nepoužívajte jednu bez druhej!

A. Váš život

Hovorí sa, že váš život je jedinou ,Bibliou‘, ktorú budú niektorí ľudia čítať. Neveriaci
možno nikdy nepôjdu do zhromaždenia, nepozrú si kresťanský televízny program, ani si
neprečítajú traktát s evanjeliom. Ale keď budú pozorovať váš Duchom naplnený život
v škole, práci či susedstve, a keď ich Duch Svätý prostredníctvom vás ovplyvní, zarazí ich to
a bude ich priťahovať, čo vo vás uvidia. Budú chcieť vedieť, čo vás poháňa!

Vo verši vľavo sa hovorí, že má naše „svetlo
svietiť pred ľuďmi“. Ako to dosiahneme?

Ale stačí jednoducho robiť dobré skutky? Nežijú ľudia z iných náboženstiev – dokonca aj
ľudia bez akéhokoľvek vierovyznania – často veľmi dobrým, starostlivým a štedrým živo-
tom? Čo iné je ešte potrebné?

B. Vaše slová

Ľudí by malo pritiahnuť Božie svetlo, ktoré je vo vás, potom sa však budú musieť do-
zvedieť niekoľko veľmi konkrétnych vecí, aby sa mohli rozhodnúť pre Krista. Preto je dôle-
žité aj hovorené svedectvo. Toto robil aj Ježiš so Samaritánkou pri studni.

Čo sa musí stať predtým, ako sa môže v člo-
veku zrodiť viera podľa Rimanom 10,17?

38 Spojenie s Bohom

„Múdri sa budú
skvieť ako jas ob-
lohy a tí, čo mno-
hých privedú
k spravodlivosti,
budú ako hviezdy
na večné veky.“ 

– Daniel 12,3 

Poznámka:
V 9. kapitole (Spo-
jenie v oblasti sve-
dectva) sa naučíte,
ako verbálne sved-
čiť o evanjeliu.

Pre lepšie 
pochopenie:

„Žiaden preklad Bib-
lie nie je až taký
efektívny ako vyda-
nie z mäsa a kostí.“ 

– Vance Havner
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali
vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ 

– Matúš 5,16

„Teda viera je z hlásania [evanjelia], a hlá-
sanie z Kristovho slova.“ 

– Rimanom 10,17

55
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Poslušnosť a činy 
Keď Božia moc vychádza z Krista v centre ži-

vota človeka cez jednotlivé špice, nakoniec príde
až k ráfu, pripravená roztočiť koleso. Ale čo ak je
ráf nefunkčný? Bez týchto dvoch zložiek – posluš-
nosti, ktorá zahrňuje našu vôľu, a činov, ktoré
uskutočnia rozhodnutia vôle – naše koleso zostane
uviaznuté. Môžete sa stať znalcom Biblie. Mô-
žete sa modliť celé hodiny. Môžete chodiť do
zhromaždenia vždy, keď sú otvorené dvere. Mô-
žete svedčiť všetkému, čo sa hýbe. Ale ak nie ste
ochotný poslušne reagovať na konkrétne príkazy
Boha v jeho slove a cez jeho Svätého Ducha, ne-
môžete čakať, že sa „dokotúľate“ ďaleko na svo-
jej ceste k zrelosti.

Akú spoločnú tému vidíte vo veršoch v rámčeku?

Prečítajte si Lukáša 6,46-49. Ježiš hovorí toto podo-
benstvo skupine ľudí, ktorí ho nazývajú svojím „Pá-
nom“. Ale Ježiš s tým mal problém. Aký?

Aký nebezpečný zvyk povedie k tomu, že sa „dom“ vášho života zrúti, keď prídu protivenstvá?

Ako dokážeme svoju lásku k Ježišovi podľa Jána 14,21?

Ak poslúchneme Krista, aká bude reakcia Boha Otca? A akými dvomi spôsobmi zareaguje
Boh Syn?

Tri ďalšie dôležité faktory
Faktor ČASU

Neočakávajte, že sa stanete „superkresťanom“ len za niekoľko týždňov alebo mesia-
cov – ba ani rokov. Musíte byť trpezlivý so sebou, s Bohom i s jeho plánmi s vami. Niekedy
sa váš pokrok môže zdať bolestne pomalý a vy budete premýšľať, či vôbec napredujete.
Ale Boh si dá vždy načas, keď ide o kvalitu. Hovorí sa, že na to, aby vyrástol urastený dub,
Boh potrebuje sto rokov, ale tekvicu dokáže vyprodukovať aj za dva mesiace.

Neexistujú žiadne skratky – žiadne rýchlokurzy! A žiaden proces
rastu nie je uniformný, ani rovnomerne načasovaný. Preto keď bu-
dete prežívať krátke intenzívne obdobia vzrušujúceho rastu a potom
dlhé obdobia zdanlivej stagnácie, pamätajte, že to všetko je súčasťou
procesu. Ako to povedala korytnačka zajacovi: „Pomaly a vytrvalo sa
vyhrávajú preteky.

5. kapitola – Spojenie v oblasti rastu  39

„Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje
slová a plní ich?“ – Lukáš 6,47
„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo
a uskutočňujú ho.“ – Lukáš 8,21
„Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie
slovo.“ – Lukáš 11,28
„Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí
klamú sami seba.“ – Jakub 1,22
„Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale
ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.“ – Rimanom 2,13

„Všetko má urče-
nú chvíľu a každá
záležitosť pod ne-
bom má vhodný
čas...“ 

– Kazateľ 3,1 

„Keď Boh rozvíja
charakter, pracuje na
ňom po celý život.
On sa nikdy nepo-
náhľa.“ 

– Charles Swindoll

„Kto prijal moje
prikázania a zacho-
váva ich, ten ma
miluje. A kto mňa
miluje, toho bude
milovať aj môj
Otec; aj ja ho bu-
dem milovať a zja-
vím mu seba sa-
mého.“

– Ján 14,21
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Faktor PROTIVENSTVA 

Niektorí kresťania sú zmätení, keď prežívajú ťažké obdobia. Myslia si: „Ak som dieťa-
ťom Kráľa, mal by moju cestu uhladiť a vyrovnať! Čo sa to tu deje?!“

Pozerali ste sa niekedy na letokruhy nejakého stromu pod mikroskopom? Všimnete si,
že bunky, ktoré tvoria svetlé letokruhy, sú veľké a sýte. To je letný rast, sformovaný v ob-
dobí hojnosti vody, živín a slnečného svetla. Väčšina stromov narastie viac počas dvoch let-
ných mesiacov než za všetky ostatné mesiace dovedna. Ale ak mikroskop zaostríte na
oveľa užšie a tmavšie letokruhy, zbadáte, že tam sú bunky malé, scvrknuté a s hrubými ste-
nami. Toto je zimný rast – z čias chladu a nedostatku svetla, živín a vody. Počas zimy, keď
sú podmienky najtvrdšie, sa v strome odohráva proces nazvaný „tuhnutie“. Ak by strom
nezakúsil tieto obdobia núdze, nikdy by nebol dosť silný na to, aby odolal búrkam, ktorým
bude vystavený.

S naším duchovným rastom je to podobne. Boh dovolí, aby sme prechádzali protiven-
stvami nie preto, že tomu nemôže zabrániť. Naopak, on vie, že nás to posilní a pripraví na
väčšie veci, ktoré prídu.

Každý športovec vie, že bez bolesti niet víťazstva. Pozrite sa na Boha ako na svojho ne-
beského trénera, ktorý vám dá do cesty presne toľko protivenstva, koľko bude pre vás vý-
zvou, rastom a posilnením!

Faktor BOŽEJ ZVRCHOVANOSTI

Vždy si pamätajte, že keď ste požiadali Boha, aby sa ujal riadenia vo vašom živote, on
to aj urobil! Záleží mu na vašom duchovnom rozvoji ešte viac než vám! Všetko to dokonale
naplánoval (Jeremiáš 29,11). A ak to niekedy vyzerá trochu chaoticky, nezabudnite, že čo-
koľvek príde odteraz do vášho života, prešlo to jeho dôkladnou kontrolou (Ján 10,28-30).

Keď idem k zubárovi, nemám absolútne žiadnu predstavu o tom, čo robí v mojich
ústach. Jeho zanietený výklad o mostíkoch a amalgáme ide úplne mimo mňa. Ale som si
istý, že on vie, čo sa deje, takže sa môžem uvoľniť a nechať ho pracovať. Presne tak je to aj
s Bohom! On vie, čo sa deje, tak sa uvoľni!

Osobná aplikácia:
Urobte si inventár svojho osobného „kolesa“. Ak sa váš život v súčasnosti zdá príliš

hrboľatý, mohlo by to byť pre Boží „posilňovací program“ – čo je normálne, alebo preto, že
vaše koleso je nefunkčné. Je Kristus v náboji (strede) vášho života? Sú všetky špice na va-
šom kolese funkčné? Môžete s istotou povedať, že váš ráf je neporušený: poslúchate Boha
a konáte podľa jeho príkazov? Ak nie, opýtajte sa Boha v modlitbe, čo máte robiť. 

Naučte sa naspamäť:

1 Príbeh prevzatý od: Donald Grey Barnhouse, Let Me Illustrate (Grand Rapids, MI: F. H. Revell, 1967), s. 353.
2 „Ilustrácia s kolesom“ © 1976 Navigators. Použité s povolením NavPress. Všetky práva vyhradené.
3 Phillips, J. B., The New Testament in Modern English (New York, NY: Macmillan, 1958), s. 214.

40 Spojenie s Bohom

„Bratia moji, maj-
te z toho iba ra-
dosť, keď prídu na
vás rozličné skúš-
ky, veď viete, že
ak sa vaša viera
osvedčí, vedie to
k vytrvalosti. A vy-
trvalosť nech je
zavŕšená skutka-
mi, aby ste boli do-
konalí, bezúhonní
a bez akéhokoľ-
vek nedostatku.“ 

– Jakub 1,2-4 

„Lebo ja poznám
svoje zámery, kto-
ré mám s vami –
znie výrok Hospo-
dina. Sú to záme-
ry pokoja a nie
nešťastia, dám
vám budúcnosť
a nádej.“ 

– Jeremiáš 29,11 

Spojenie v oblasti rastu:
„Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“

– Matúš 6,33

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:

„Dovolíš mi, 
aby som ti 

pomohol rásť?“



Spojenie v oblasti spoločenstva
Boh sa vás dotýka cez iných kresťanov

Prečo vytvoriť toto spojenie? 
Boli ste už niekedy v severnej Kalifornii, aby

ste sa poprechádzali medzi majestátnymi sekvo-
jami v tamojších parkoch? Sú to najvyššie a naj-
mohutnejšie stromy na planéte, mnohé z nich sú
vyše 100 metrov vysoké a o niektorých sa pred-
pokladá, že majú okolo 4 000 rokov. V pokojné
dni tieto lesy pôsobia ako posvätné, starodávne
katedrály. Možno náhle zatúžite, aby rozprávali,
aby odovzdali ďalej, aké je byť nažive od dní,
keď chodili po zemi Abrahám, Izák a Jákob. Akú
majú neuveriteľnú silu, húževnatosť a vytrva-
losť, keď prežili stovky zím a ešte stále stoja tak
veľkolepo a impozantne!

Ale zamyslite sa nad touto otázkou: Videli ste už niekedy, že by sekvoja rástla úplne sa-
ma uprostred nejakého poľa? Pravdepodobne nie – ak len jej okolie práve nevyklčoval člo-
vek. A ak sa tak stalo, strom v takom prostredí dlho nevydrží. Boh to tak ustanovil, že sek-
voje musia žiť vždy v hájoch, pretože dobre pozná ich zahanbujúce tajomstvo: plytký kore-
ňový systém.

Na rozdiel od mnohých stromov, ktoré majú hlboké korene, koreňový systém sekvojí
rastie do šírky a pokrýva rozsiahly priestor, aby mohol účinne vstrebávať dážď padajúci na
ich často skalnatú pôdu. Aby ich nevyvrátil vietor, sekvoje navzájom preplietajú svoje ko-
rene pod povrchom, vytvárajúc pevnú základňu s rozlohou niekoľkých akrov. Keď cez ich
údolia vanú víchrice, ostanú stáť, lebo držia jedna druhú!

Je to vynikajúci obraz toho, aké by malo byť kresťanské spoločenstvo. Svet môže byť
z času načas búrlivým miestom. Kresťan, ktorý sa snaží „zvládnuť to sám“, je zraniteľný.
Skôr či neskôr narazí na ťažkosti, ktoré sú väčšie, než dokáže sám uniesť. Preto je nevy-
hnutné, aby sa kresťania zapájali do života iných kresťanov, prepletali svoje „korene“ a po-
držali jeden druhého počas búrok, ktoré prichádzajú.

Toto je podstata kresťanského spoločenstva.

Čo je dôležité pre Boha?
Ako ste si možno všimli, Biblia je plná zákonov, pravidiel a ustanovení. Je Boh nejaký

vesmírny „suchár“, ktorý chce maximálne regulovať náš život? Ani náhodou. Boh je vynika-
júci Otec a práve preto sa nám po stáročia snaží pomôcť, aby sme pochopili, ktoré veci sú
pre nás dobré a ktoré veci nám škodia. O tom sú jeho zákony.

Ale ako si má niekto pamätať všetky tie zákony, nieto ich ešte poslúchať? Ježiš nám to
však uľahčil. Povedal nám, že ak budeme úplne zachovávať len dva zákony celým svojím
srdcom, budeme tým automaticky dokonale dodržiavať aj všetky ostatné pravidlá a naria-
denia.

Prečítajte si v Biblii Matúša 22,37-40. Napíšte si tie dve prikázania:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

6. kapitola

Modlitba: 
„Ďakujem Ti, Otče,
že môžem patriť
do Tvojej večnej
rodiny. Pomôž mi
pochopiť, kde je
v nej moje miesto,
ako môžem po-
môcť svojim bra-
tom a sestrám,
ako mám prijať ich
pomoc a ako máme
všetci spolupraco-
vať, aby sme fun-
govali ako Tvoje
telo tu na zemi.
Amen.“
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Pre lepšie 
pochopenie:
Existujú tri grécke
slová pre „lásku“:
Eros: sebecká lás-
ka, ktorá túži vlast-
niť; erotická láska.
Fileo: bratská lás-
ka; všeobecná lá-
skavosť a náklon-
nosť.
Agapé: Božská, ne-
sebecká láska –
taká láska, akú by
mali mať kresťania.1
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Čo by malo byť pre nás dôležité?
Keďže zvyšok nášho večného života strávime s Bohom v jeho kráľovstve, nemali by sme

už tu na zemi prispôsobiť svoje priority tak, aby boli v súlade s jeho prioritami? Nemali by
sme žiť tak, ako nás povolal? Nemali by sme sa stať expertmi vo veciach, ktoré si cení Boh?

Ak s tým súhlasíte, potom iste súhlasíte aj s myšlienkou stať sa expertom v milovaní
Boha a v milovaní svojich blížnych – kresťanov aj neveriacich. Cieľom tohto štúdia je po-
môcť vám, aby ste dokázali milovať svojich bratov a sestry v Kristu. Deviata kapitola „Spo-
jenie v oblasti svedectva“ vám pomôže milovať aj tých, ktorí ešte nepoznajú Krista.

Priorita lásky v kresťanskom spoločenstve

Nájdite si v Biblii Jána 13,34-35. Čo podľa Ježiša jasne odhalí, či sú učeníci naozaj jeho uče-
níkmi?

Ježiš povedal, že sa máme navzájom milovať tak, ako on miluje nás. Čo tým podľa vás mys-
lel? Uveďte niektoré zjavné charakteristiky Ježišovej lásky k nám.

V každej z nasledujúcich pasáží nájdite jeden fakt o kresťanskej láske:

�

�

�

�

„Zameranosť na iných“ v kresťanskom spoločenstve

Aby ste získali dobrú predstavu o tom, čo majú kresťania robiť vo vzťahu k iným, pre-
skúmajte verše v Biblii, ktoré obsahujú slová navzájom, vzájomne, vospolok, jeden k druhé-
mu (v Novom zákone je asi 31 takýchto veršov s pozitívnym významom). Nasleduje ukážka
šiestich z nich. Nájdite si ich v Biblii a zhrňte, čo podľa nich máme robiť.

Ján 15,12 ____________________________________________________________________

Rimanom 12,10a ______________________________________________________________

Rimanom 12,10b ______________________________________________________________

Efezanom 4,2 ________________________________________________________________

Efezanom 4,32 _______________________________________________________________

Hebrejom 10,25 ______________________________________________________________

S ktorým z vyššie uvedených veršov máte najviac ťažkostí? Prečo?

Čo chcete urobiť pre to, aby ste s tým v budúcnosti nemali toľko problémov?
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„Pravými učeníkmi
Krista nie sú tí, čo
vedia toho najviac,
ale tí, čo najviac mi-
lujú.“ 
– Fredrick Spanheim

„Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska pri-
krýva množstvo hriechov.“ – 1. Petrov 4,8

„A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky ta-
jomstvá a mal by som všetko poznanie, a keby som mal takú
silnú vieru, tak, že by som hory prenášal, no lásku by som
nemal, nebol by som ničím.“ – 1. Korinťanom 13,2

„Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo.“ 
– 1. Jánov 3,18

„Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je kla-
már. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný
milovať Boha, ktorého nevidí.“ – 1. Jánov 4,20

„Pracuje na nás roz-
manitými spôsobmi.
Ale nadovšetko na
nás pracuje pro-
stredníctvom iných
ľudí. Ľudia sú zrkad-
lá alebo „doručova-
telia“ Krista iným
ľuďom. Obyčajne ho
prinášajú druhým
práve tí, ktorí ho
dobre poznajú. Preto
je cirkev – celé telo
kresťanov, ktorí od-
rážajú Krista jeden
druhému – taká dô-
ležitá.“ 

– C. S. Lewis



Čo je pravé spoločenstvo?
Čo by sa malo stať podľa nasledujúcich veršov, keď majú kresťania spoločenstvo?

�

�

�

�

�

�

Nemôžeme očakávať, že každé z vyššie spomenutých vecí sa objaví zakaždým, keď sa kres-
ťania zídu, aby mali spoločenstvo, ale tieto veci by mali byť bežné a časté. Zodpovedali by
preto nasledujúce scenáre požiadavkám na pravé kresťanské spoločenstvo?

1. Traja muži, kresťania, sa stretnú na obede a diskutujú o ich obľú-
benom futbalovom mužstve, o svojich najnovších počítačových
programoch a počasí. 

2. Tri ženy, kresťanky, sa stretnú popoludní pri kávičke a diskutujú
o deťoch, nákupoch a o svojich najnovších počítačových progra-
moch.

3. Dva kresťanské páry sa stretnú v jeden krásny letný deň, aby si za-
súťažili v golfe. 

Ak ste niektorú z predchádzajúcich situácií označili negatívne, čo by ste k nej pridali, aby
z nej bolo pravé, povzbudivé kresťanské spoločenstvo?

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nemôžu sa kresťania len tak zísť a pobaviť sa bez toho, aby sa to vždy snažili
obrátiť na „pravé“ kresťanské spoločenstvo? 
(S touto otázkou sa stručne zaoberáme aj na spodku strany 126.)
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„Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia
na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo neptretrhne.“ 

– Kazateľ 4,12 

„Železo sa brúsi železom, charakter blížneho obrusuje
človek.“ – Príslovia 27,17 

„Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spolo-
čenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“ – Skutky 2,42

„My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť
sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho
dobro a na budovanie.“ – Rimanom 15,1-2

„Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne,
v srdci spievajte a oslavujte Pána.“ – Efezanom 5,19

„Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa
k láske a dobrým skutkom.“ – Hebrejom 10,24

� ÁNO � NIE

� ÁNO � NIE

� ÁNO � NIE

Čo si 
myslíte? 



Kde sa spoločenstvo koná?
Pravdepodobne prvé miesto, ktoré nám príde na myseľ ako odpoveď na túto otázku,

je kostol alebo zhromaždenie! Je to miesto špeciálne určené pre veriacich, aby sa tam pra-
videlne zhromažďovali, povzbudzovali sa navzájom, prijímali pomoc od iných členov Kris-
tovho tela, sýtili sa Božím slovom, spoločne uctievali Boha, modlili sa spolu a navzájom sa
hlbšie spoznávali tak, aby sa mohli lepšie „navzájom podržať“ – ako tie sekvoje. 

Slovo „cirkev“ sa vždy vzťahuje na skupinu veriacich, ale ich počet a miesto stretávania
môže byť rôzne. Spojte čiarou každý z troch veršov v rámčekoch vľavo s príslušným vysvet-
lením slova „cirkev“ vpravo:

•

•

• 

Iné kontexty spoločenstva
Základným miestom biblického spoločenstva je miestny zbor – a rozhodne vám pro-

speje, ak sa do nejakého aktívne zapojíte. Spoločenstvo však môže prebiehať na rozmani-
tých miestach. Nemusí sa obmedziť na štyri steny cirkevnej budovy, ba ani na vopred naplá-
nované stretnutie. Uveďte štyri ďalšie miesta, kde by ste sa radi zapojili do nejakého efek-
tívneho biblického spoločenstva.

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________
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Oznam na bilborde
pri ceste v Cleve-
lande, štáte Ohio: 
Stretnime sa v mo-
jom dome v nedeľu
pred zápasom. 

– Boh

„Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježi-
šovi Kristovi, povolaným svätým...“

– 1. Korinťanom 1,2

„Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila
a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome.“

– 1. Korinťanom 16,19b

„Veď ja [Pavol] som najmenší z apoštolov, ba
nie som hoden volať sa apoštolom, pretože
som prenasledoval Božiu cirkev.“

– 1. Korinťanom 15,9

Vzťahuje sa všeobecne na
všetkých kresťanských ve-
riacich na celom svete. 

Vzťahuje sa na špecifickú
skupinu kresťanských veria-
cich, ktorí sa stretávajú pra-
videlne na určitom mieste.

Vzťahuje sa na všetkých
kresťanských veriacich,
ktorí žijú v určitom meste.

Objasnenie: Musí mať cirkev stálu budovu s končistou vežou a nápadným
krížom, ktorý často vidno už z diaľky? Kostoly často tak vyzerajú, ale
v dňoch po Kristovom ukrižovaní a vzkriesení sa cirkvi schádzali v domo-
voch veriacich, v židovských synagógach a niekedy aj vonku, pod holým
nebom. Keď začali cirkev prenasledovať, stretávali sa v jaskyniach, vonku
v lesoch – dokonca i v hrobkách. Dnes považujeme za výsadu, že sa mô-
žeme stretávať v krásnej budove, určenej výlučne pre cirkevné aktivity.
Ale cirkvi sa môžu stretávať aj po domoch, v školách, spoločenských prie-
storoch, štadiónoch, telocvičniach či reštauráciách. V Afrike sa môžu
stretnúť pod stromom, aby boli v tieni; v Južnej Amerike pod plechovým
prístreškom, aby ostali suchí. Na miestach, kde sú dnes kresťania prena-
sledovaní, sa cirkvi stretávajú kdekoľvek, kde môžu byť v bezpečí pred
sliedivými očami svojich prenasledovateľov. Zapamätajte si: cirkev sú
ľudia, nie budova!

„Človek sa začne po-
dobať na to, čím sa
obklopuje. Ukáž mi
svojich priateľov a ja
ti ukážem, aký budeš
o desať rokov.“ 

– Herb Evans

Pozrite aj:
1. Korinťanom 15,33



Charakteristické vlastnosti zrelého člena spoločenstva
Biblia spomína aspoň dvadsaťjeden charakteristických vlastností* takej osoby, ktorá

má zrelé ponímanie biblického spoločenstva. Sú to vlastnosti, ktoré by mali vždy – nielen
v nedeľu ráno – určovať jej vzťahy s inými kresťanmi.

Nasledujúce biblické pasáže poukazujú na desať z týchto vlastností. V niektorých prípa-
doch uvádzame celé verše z Písma. V iných prípadoch si budete musieť danú pasáž vyhľa-
dať vo svojej Biblii. Preštudujte si každú pasáž a napíšte jednu (alebo viac) vlastností
zrelého člena spoločenstva. 
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*Poznámka:
Zoznam týchto
charakteristických
vlastností môžete
nájsť na okraji Otá-
zok na zamyslenie/
diskusiu k tejto ka-
pitole na strane 127.

O pozitívnom prí-
stupe k navštevova-
niu zhromaždenia:

„Nikdy neprichá-
dzajte do zhromaž-
denia bez toho, aby
ste to brali tak, ako-
že to je po prvýkrát,
že to bude to najlep-
šie a že by to mohlo
byť poslednýkrát.“ 

– Vance Havner

Biblická pasáž Charakteristika/y

Prečítajte si 
Mareka 10,42-45
vo svojej Biblii.

„Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju
a vzájomnému budovaniu.“

– Rimanom 14,19

„Pánov služobník sa však nesmie púšťať
do sporov, ale má byť láskavý k všetkým,
schopný učiť a trpezlivý v nešťastí.“

– 2. Timotejovi 2,24

„Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske,
predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“

– Rimanom 12,10

„Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačú-
cimi.“

– Rimanom 12,15

„Majte účasť na potrebách svätých. Voči
cudzím buďte pohostinní.“

– Rimanom 12,13

„Nech je každý človek rýchly, keď treba po-
čúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do
hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je
spravodlivé pred Bohom.“ – Jakub 1,19-20

Prečítajte si 
1. Petrov 5,5-6
vo svojej Biblii.

„Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte
všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám
váš Otec na nebesiach odpustil vaše previ-
nenia.“ – Marek 11,25

Prečítajte si 
Matúša 5,43-48
vo svojej Biblii.



Riešenie nezhôd v spoločenstve
Ktosi raz povedal: „Ak niekedy nájdete dokonalý zbor, neopovážte sa doň zapojiť –

prestal by byť dokonalý!“ Je pravda, že hoci Pán Ježiš Kristus založil cirkev, každý kresťan-
ský zbor pozostáva z omylných ľudských bytostí. Boh miluje všetkých kresťanov, sú vykú-
pení z rúk nepriateľa a smerujú do neba, ale stále sú to len ľudia. Nikto z nás nebude doko-
nalý, kým nevstúpi do Kristovho večného, osláveného kráľovstva. To isté platí aj o vás!

Zatiaľ však budete musieť očakávať určité ťažkosti s inými kresťanmi. Ako to Ježiš po-
vedal v Matúšovi 9,12: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ Ľudia, ktorí majú pocit, že im
je celkom dobre bez Veľkého Lekára, neprídu k nemu. Ale tí, ktorí spoznali svoje nedostatky
a neschopnosť, ho vyhľadajú tak, ako keď ide chorý k lekárovi po pomoc. Zvyknite si na to:
váš zbor je plný chorých ľudí! Nevyznieva to asi najlepšie, ale dúfam, že ste pochopili po-
intu. Kresťania majú odpustené hriechy, ale nie sú dokonalí – robia kroky, aby sa ich stav
zlepšil (aspoň prišli do nemocnice!). Tu je niekoľko princípov, ktoré pomôžu tak im, ako aj
vám, aby ste boli zdravší, kedykoľvek budete mať nezhody s iným kresťanom.

Nesúďte iných

Viete, prečo nemáme súdiť druhých? Lebo nemá-
me dosť informácií, aby sme vyniesli správny úsudok!
Len jedna Osoba ich má: Boh – a my nie sme Bohom!
Takže keď si robíme závery o motívoch iného človeka,
o jeho charakterových vlastnostiach, túžbach, slovách
alebo konaní, disponujeme len s veľmi malým počtov faktov a je veľká pravdepodobnosť,
že sa mýlime. Boh vidí do srdca človeka; ľudia to nedokážu. Ponechajte súdenie Bohu –
vašou hlavnou úlohou je milovať!

Čo by bolo opakom súdenia iných?

Skontrolujte najskôr svoje vlastné oko

Ľudia majú tendenciu prísne kritizovať iných
a byť zhovievavým voči sebe. Ak môžeme zhodiť nie-
koho iného, vyvoláva to v nás pocit nadradenosti. Vi-
díte v tom to diabolské, však? Radšej to otočte: po-
zerajte sa s kritickým rozsudzovaním na svoje vlastné
nedostatky a buďte zhovievavý k iným. Vezmite svoju
duchovnú pílu, sústreďte sa na brvno vo svojom vlast-
nom oku a pripojte sa do „Klubu kresťanských drevo-
rubačov“!

Viete o nejakých „brvnách“, ktoré treba vybrať z vášho oka? Na ktorom chcete pracovať
najskôr?
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„Hovorí sa, že kres-
ťanstvo je barlou pre
slabých. Ono vôbec
nie je barlou, je to
vlastne celá nemoc-
nica!“ 

– J. Vernon McGee

„Kresťanské spolo-
čenstvo je taviacou
pecou, v ktorej sme
premieňaní na po-
dobu Krista... a na
povrch zvyčajne vy-
pláva veľa špiny!“ 

– Steve Overman

[Ježiš hovorí:] „Nesúďte, aby ste
neboli súdení. Lebo akým súdom
súdite, takým budete súdení.
Akou mierou meriate, takou sa na-
meria vám.“ 

– Matúš 7,1-2

[Ježiš hovorí:] „A prečo vidíš tries-
ku v oku svojho brata a brvno vo
vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako
môžeš povedať svojmu bratovi:
Dovoľ, vyberiem ti triesku z oka! –
a pozri, v oku máš brvno? Pokry-
tec, vyber najprv brvno z vlastného
oka a potom uvidíš, ako vybrať
triesku z oka svojho brata.“ 

– Matúš 7,3-5

11
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Majte na pamäti „celkový obraz“

Iste, nemusíte sa s iným kresťanom vo všetkom
zhodnúť. Niekedy ide o maličkosti, no môže ísť aj o zá-
važný teologický rozpor. Nedovoľte však, aby to ukon-
čilo vaše priateľstvo! Čo je najdôležitejšia vec v živote človeka? Jeho vzťah s Bohom a názor
na to, kto je Ježiš Kristus. Ak sa zhodnete v tomto, všetko ostatné by malo byť menej pod-
statné. Sústreďte sa na hlavné oblasti, v ktorých sa zhodnete, nie na nepodstatné rozdiel-
nosti.

Buďte na nich mierni

Prečo máme byť pokorní, nežní a trpezliví, ako
nás k tomu nabáda verš vpravo? Pretože aj vy máte
chyby a dúfate, že druhí na ne budú brať ohľad. Vy
rozhodujete o kvalite vašich vzťahov. Ak ste tvrdý a kritický voči iným, pravdepodobne
vám to vrátia. Ale ak je váš postoj v tomto duchu: „Obaja potrebujeme rásť; pomôžme si
navzájom,“ váš vzťah sa prehĺbi a vy budete posilnený. Nemáte prehliadať alebo podporo-
vať zjavné, deštruktívne hriechy svojho brata alebo sestry, ale nenapomínajte ich po kaž-
dom malom priestupku.

Kto vo vašom okolí potrebuje, aby ste naňho boli trochu miernejší? Ako?

Keď je to namieste, konfrontujte s láskou

Hovorili sme o tom, aby sme nesúdili iných, skon-
trolovali najprv svoje vlastné oko a boli zhovievaví
k nedostatkom iných. Môžete sa však ocitnúť v situá-
cii, kde sa jednoducho musí niečo povedať alebo uro-
biť – kvôli bezpečnosti brata alebo sestry, alebo na záchranu jeho vzťahu s Bohom. Ak túto
osobu milujete, niečo urobíte. Vaše konanie sa však musí niesť v duchu lásky a pokory. Váš
vnútorný postoj by mal byť: „Pozri, nehovorím, že som lepší ako ty; som len žobrák hovo-
riaci druhému žobrákovi, kde je chlieb. Ale mám taký pocit, že by som ti mal povedať, že...“

Preskúmajte svoje motívy a taktiku

Ak máte pocit, že by ste mali prehovoriť o nie-
čom, čo pozorujete u iného brata alebo sestry, najprv
si položte túto otázku: „Je mojím cieľom pacienta
zabiť, alebo ho operovať?“ Bude ten človek posilnený vašou Duchom vedenou, láskyplnou,
pokornou radou, alebo bude krvácať z rán mnohonásobných bodnutí?

Cítite, že by ste sa mali modliť ohľadom niekoho, či ho máte konfrontovať v láske a po-
kore? V akej veci? Ako budete vedieť, či by ste to mali urobiť?
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„Som druhom všetkých, čo sa ťa
boja a plnia tvoje rozkazy.“ 

– Žalm 119,63

„Buďte pokorní a nežní, trpezliví
a zhovievaví, znášajte sa navzájom
v láske.“ 

– Efezanom 4,2 [NPK]

„Lepšie je priame karhanie ako
skrývaná láska. Dobre sú mienené
údery milujúceho a hojné sú bozky
toho, kto nenávidí.“ 

– Príslovia 27,5-6 

„Kto bezohľadne rozpráva, akoby
bodal mečom, lež jazyk múdrych
prináša uzdravenie.“ 

– Príslovia 12,18

Znaky zdravej
cirkvi:

• Pastor rešpek-
tuje Bibliu a vy-
učuje z nej.

• Modlitba a uctie-
vanie sú na po-
prednom mieste.

• Jasne sa prezen-
tuje evanjelium.

• Zameriava sa na
Veľké poslanie:
činenie učeníkov
Ježiša Krista.

• Ľudia sú pria-
teľskí k návštev-
níkom i jeden
k druhému.

• Okrem pastora
a platených pra-
covníkov slúžia
aj „obyčajní“
ľudia.

• Sú štedrí k tým,
ktorí sú v núdzi.

• Viera v Boha je
hlavným fakto-
rom vo všetkých
rozhodnutiach.

„V základných bo-
doch: jednota,
v sporných bodoch:
sloboda, vo všet-
kom: láska.“ 

– Rupertus 
Meldenius



Osobná aplikácia:
• Koľkokrát do týždňa sa za normálnych okolností zapájate do kres-

ťanského spoločenstva (t. j. chodíte do zhromaždenia, na skupinku
štúdia Biblie, modlitebné stretnutie, trávite neformálny čas s inými
kresťanmi atď.)?

• Máte pocit, že vám to stačí? �Áno �Nie

• Ak plánujete zmeny, aké? Kedy?

Naučte sa naspamäť:

1 Brown, Colin, Dictionary of the New Testament Theology. Zv. 2 (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1967), s. 538
a ďalej.
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Spojenie v oblasti spoločenstva –
„Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým
trvá to ,dnes‘, aby nikoho z vás nezatvrdilo má-
menie hriechu.“

– Hebrejom 3,13

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:

„Zostaneš
v mojom stáde?“



Spojenie v oblasti štúdia Biblie
Boží pokrm pre vašu dušu

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Aby ste sa dozvedeli o Bohu

Čo by ste robili, keby ste chceli zistiť všetko,
čo sa dá, o anglickej kráľovnej? Mohli by ste na-
skočiť na lietadlo a letieť do Anglicka, dohodnúť
si s ňou niekoľko stretnutí a položiť jej množstvo
otázok. Ale nie každý z nás by si mohol dovoliť
letenku, alebo získať u nej audienciu. Takže sa
pravdepodobne musíte uspokojiť s čítaním neja-
kých jej životopisných kníh. Ako by ste vedeli,
ktoré knihy kúpiť? Niektoré by mohli poskytnúť
dôveryhodné informácie, ale autormi iných by
mohli byť podvodníci, ktorí si vymýšľajú a šíria fa-
lošné informácie. 

Najprv by ste mali preskúmať dôveryhodnosť každého autora. Hľadajte knihy napísané
ľuďmi, ktorí pozorne sledovali kráľovnú, alebo ešte lepšie, niekým, kto ju naozaj osobne
poznal a strávil s ňou veľa času. Najlepšia zo všetkého by bola kniha, ktorú odporučila sama
kráľovná slovami: „Túto knihu napísal môj dobrý priateľ XY a ja súhlasím so všetkým, čo je
v nej.“

A čo keby ste chceli zistiť všetko, čo sa dá, o Bohu? Keďže si nemôžete dovoliť letenku
do neba a sotvaktorá cestovná kancelária by vám dokázala zariadiť u Boha audienciu,
zrejme sa budete musieť opäť oprieť o literárne bádanie. Ale znovu sa vás opýtam: ktoré
knihy budete študovať?

Tu je návrh: existuje kniha, ktorú po stáročia uznávajú ako zdroj všetkých kníh napísa-
ných o Bohu, a to je Biblia. Samozrejme moslimovia, budhisti, hinduisti a ľudia z iných nábo-
ženstiev v tom s nami nebudú súhlasiť. Ale ak vychádzame z kresťanskej perspektívy, Biblia
je naším prameňom informácií. Napísali ju ľudia, ktorí mali k Bohu veľmi blízko. Vlastne
2. list Timotejovi 3,16 hovorí, že každý z jej pisateľov napísal veci, ktoré mu vnukol sám
Boh. Ak sa chcete dozvedieť niečo o Bohu, mali by ste sa spoľahnúť na jedinú knihu, ktorá
si nárokuje, že je priamym zjavením Boha človeku.

Aby ste sa nasýtili

V predchádzajúcich kapitolách sme hovorili, že ste teraz trojrozmernou bytosťou, po-
zostávajúcou z tela, duše a ducha. Všetkým je jasné, že naše fyzické telo potrebuje pokrm.
Väčšine ľudí to pravidelne pripomína neodbytný pocit hladu. Aj naša duša a náš duch potre-
bujú výživu, no táto skutočnosť sa nespozná tak ľahko. Biblia je pokrmom pre nášho ducha.
V Matúšovi 4,4 Ježiš povedal: „Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré
vychádza z Božích úst.“ Peter pokračuje v tej myšlienke v 1. liste Petrovom 2,2: „Ako práve
narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku [Božom slove], aby ste od neho rástli na
spásu.“

Kresťan, ktorý nedostáva pravidelnú stravu z Božieho slova, skončí s vychudnutým, sla-
bým a chorľavým duchom. Možno ste videli fotografie ľudí, ktorí vyšli z nacistických kon-
centračných táborov na konci II. svetovej vojny. Ak by sme mohli odfotiť ducha niektorých
kresťanov, zrejme by sa veľmi podobal na fyzické telá tých poľutovaniahodných mužov
a žien, ktorí tak dlho nemali riadnu výživu. Nedovoľte, aby sa to stalo aj vám! Dbajte na to,
aby ste dostávali pravidelnú Božiu stravu!
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7. kapitola

Modlitba: 
„Otče, prosím Ťa,
otvor mi oči , aby
som videl nád-
herné divy tvojho
zákona! Pomôž
mi, aby som si
Tvoje slovo cenil
viac než svoj kaž-
dodenný pokrm.1

Amen.“

„Modlil som sa za
vieru a myslel som
si, že jedného dňa
viera zostúpi a za-
siahne ma ako blesk.
Ale viera neprichá-
dzala. Jedného dňa
som čítal v 10. kapi-
tole Listu Rimanom:
,Teda viera je z hlása-
nia, a hlásanie z Kris-
tovho slova.‘ Zatvoril
som Bibliu a modlil
som sa za vieru.
Potom som si opäť
otvoril Bibliu, začal
som ju študovať
a moja viera odvtedy
len rastie.“ 

– Dwight L. Moody
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Čo JE Biblia?
V najširšom zmysle slova je Biblia historická kniha. Pravda, obsahuje viac než len histó-

riu. Nájdete v nej poéziu, piesne, dramatické diela, podobenstvá, listy, proroctvá, vyučova-
nie, komédiu, tragédiu, mystérium, ľúbostné príbehy, horor, právne spisy, osobnú koreš-
pondenciu, filozofiu, súpisy, biografie, autobiografie a ďalšie. Ale keď ju vezmeme ako
celok, je to historická kniha. Je to rozprávanie o časoch, keď Boh vstúpil do ľudskej histórie
– záznam jeho stretnutí s ľudstvom.

Ľudia často hovoria: „Ach, keby sa len Boh ukázal, potom by som nemal žiaden prob-
lém uveriť v neho.“ Nuž, presne o tom je Biblia – správy očitých svedkov o Bohu, ktorý sa
ukázal človeku, aby mu dal vedieť, aký je, čo ho teší, čo ho zarmucuje, odkiaľ sme sa vzali,
kam ideme, čo je pre nás dobré, čo je pre nás zlé atď. Boh v histórii ľudstva vykonal nie-
koľko úžasných vecí a ľudia ich zapísali v Biblii, aby sme na ne nikdy nezabudli.

Kto napísal Bibliu a kedy?
Prečítajte si verš vľavo. Akí ľudia zapísali proroctvá, ktoré sú obsiahnuté v Písme?

Čo je zdrojom obsahu Biblie?

Čo podľa vás znamená vo verši vľavo, že Písmo je „Bohom vnuknuté“?

Ľudskí autori. Biblia pozostáva zo 66 kníh: 39 v Starej zmluve a 27 v Novej zmluve. K na-
písaniu Biblie prispelo aspoň štyridsať rôznych autorov – každého jasne a konkrétne viedol
Duch Svätý. Títo pisatelia pochádzali z rôznych prostredí: patrili medzi nich králi, proroci, fi-
lozofi, vojaci, dedič, ktorý sa stal vodcom vzbury, roľník, rybár, lekár, dvorný sluha, colník,
židovský rabín a ďalší. U niekoľkých z týchto starodávnych kníh sa nám meno autora neza-
chovalo. Jóbova kniha je jednou z nich. Je to pravdepodobne najstaršia kniha v Biblii, možno
napísaná už v r. 1850 pred Kristom. Väčšina kníh Starej zmluvy bola napísaná v období pri-
bližne medzi rokom 1500 pred Kristom (päť kníh napísaných Mojžišom: Genesis, Exodus,
Leviticus, Numeri a Deuteronomium) a pribl. 400 pred Kristom (Malachiáš). Knihy Novej
zmluvy boli všetky napísané približne medzi rokmi 57 n. l. a 96 n. l. 

Knihy Biblie boli napísané v troch rôznych jazykoch. Hebrejčina bola jazykom Židov
a prevažovala v Starej zmluve. Gréčtina bola medzinárodným jazykom v čase Krista – po-
dobne ako dnes angličtina – a tvorí väčšinu Novej zmluvy. Aramejčina sa sporadicky použí-
vala počas celého obdobia písania Biblie, ale vyskytuje sa len v niekoľkých knihách Starej
a Novej zmluvy.

Pisatelia Biblie pochádzajú z troch kontinentov: Ázie, Afriky a Európy. Niektorí boli vy-
soko vzdelaní, iní vôbec. Niektorí písali so zlomeným srdcom, iní z výšin radosti. Niektorí žili
v bohatstve a pohode, iní zakúsili veľkú biedu a utrpenie. Niektorí žili s Bohom po celý svoj
život, iní k nemu prišli až neskôr, v starobe.
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„Predovšetkým buďte si vedomí
toho, že ani jedno proroctvo v Pís-
me nevzniklo na základe vlastného
výkladu skutočnosti. Veď proroctvo
nikdy nepovstalo z vôle človeka,
ale ľudia poslaní Bohom hovorili
z vnuknutia Ducha Svätého.“ 

– 2. Petrov 1,20-21

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté
a užitočné na učenie, karhanie, ná-
pravu a výchovu v spravodlivosti.“ 

– 2. Timotejovi 3,16 

„Písmo má dvojité
autorstvo a človek je
len druhoradý autor;
prvoradým autorom
je Boh Duch Svätý –
prostredníctvom
jeho iniciatívy, pobá-
dania a osvietenia
a pod jeho dozorom
robil svoju prácu
každý ľudský pisa-
teľ.“ 

– J. I. Packer 2



Úžasná jednota. Napriek rôznorodosti autorov a rozsiahlemu časovému rámcu je v Biblii
až neuveriteľná jednota celkovej myšlienky, témy, perspektívy, filozofie a cieľa, akú nenáj-
deme v žiadnom inom diele. Predstavte si, že by Biely dom vo Washingtone stavalo počas
takmer 2000 rokov štyridsať rôznych architektov z troch kontinentov, používajúcich tri ja-
zyky. Ako by to skončilo?! Ale Biblia predstavuje jednotné posolstvo vďaka svojmu jedineč-
nému pôvodu – samotnému Bohu. Ako napísal F. F. Bruce: „Napriek tomu všetkému Biblia
nie je jednoducho antológiou (zborníkom); je v nej jednota, ktorá to celé spája. Antológiu
zostavuje antológ, ale Bibliu žiaden antológ nezostavil.“4

Štruktúra Biblie
Otvorte si Bibliu na strane, kde je obsah.

Hneď si všimnete, že jej 66 kníh je rozdelených do dvoch hlavných častí. Ktoré sú to?

__________________________________

__________________________________

Stará zmluva (často skrátená ako „SZ“) bola napísaná stovky rokov pred príchodom
Krista a odkazuje na „zmluvu“ alebo „dohodu“ medzi Bohom a človekom. Ústredným bo-
dom Starej zmluvy boli zákony: pravidlá, ktoré Boh ustanovil pre človeka. Boli nevyhnutné
pre hladký chod spoločnosti a čistý vzťah medzi Bohom a človekom. Tí, ktorí zachovávali
zákony, nielenže zakúšali jeho požehnania tu na zemi, ale boli odmenení aj večným životom.

Prečítajte si Ezechiela 18,4-9 v Starej zmluve. Táto pasáž opisuje, čo znamená slovo „spra-
vodlivý“ v starozmluvnom ponímaní a čo môže očakávať spravodlivý človek: „určite bude
žiť“ (verš 9). Napíšte si päť alebo šesť vecí z tejto pasáže, ktoré mal človek robiť, ak chcel
zdediť tento „život“.

Mimochodom, v Starej zmluve je mnoho ďalších pasáží opisujúcich množstvo zákonov,
ktoré bolo treba dodržiavať. Myslíte si, že Židom stačilo poslúchať väčšinu týchto zákonov
väčšinu času a dostali by sa do neba? Prečítajte si Jakuba 2,10 v Novej zmluve a pozrite sa, či
s tým Biblia súhlasí.

� Súhlasí

� Nesúhlasí

� Neviem

Ak človek neposlúchal všetky zákony, nemohol stráviť večnosť s Bohom. Čo sa stane s člo-
vekom, ktorý zhreší, podľa prvého verša v rámčeku?

Koľko ľudí zhrešilo podľa druhého a tretieho verša?

Zahŕňal by ten počet aj vás?
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Vedeli ste?
Synonymá výroku:
„Takto vraví Hos-
podin“ sa objavujú
v Biblii 359-krát.3

Okrem toho viac
než 3000-krát pi-
satelia pripísali svo-
je slová priamo Bo-
hu, a to len v Sta-
rej zmluve. Toto je
jeden z dôvodov,
prečo sa Biblia na-
zýva „Božím slo-
vom“: pretože si
jasne nárokuje, že
ním skutočne je.

„Osoba, ktorá
hreší, zomrie!“ 

– Ezechiel 18,4b 

„Všetci poblúdili,
všetci sa zvrhli,
niet nikoho, kto
by konal dobro,
niet ani jediného.“ 

– Žalm 14,3

„Lebo všetci zhre-
šili a nemajú Božiu
slávu.“ 

– Rimanom 3,23



Poznámka:
„Abrám“ bolo Ab-
rahámove meno
predtým, než Boh
jeho meno zme-
nil. Pozrite 1. Moj-
žišovu 17,5.

Boží milosrdný plán. Keďže Boh vedel, že nikto nedokáže žiť podľa jeho normy pre
spravodlivosť (ktorou bola aj je dokonalosť), nariadil zložitý systém obetovania zvierat,
ktoré by „prikrylo“ hriechy človeka krvou nevinného zvieraťa. Mnohým ľuďom sa to môže
zdať hrozné, ale práve to zdôrazňuje, aké strašné je hrešiť proti nášmu Stvoriteľovi a akú
vysokú cenu musí človek zaplatiť za svoj hriech. A tak sa Zmluva medzi Bohom a človekom
pomerne skomplikovala. Keď človek dodržiaval zákony správania najlepšie, ako vedel, a za-
chovával obetné zákony na pokrytie trestu za veci, ktoré dodržať nevedel, spoločenstvo
medzi Bohom a človekom bolo v poriadku. Všimnite si však, že kľúčovým prvkom, ktorý za-
chránil človeka, bola dokonca aj v Starej zmluve viera – viera v jediného pravého Boha,
v Boží systém a v Božiu ochotu odpustiť.

Všimnite si verš vľavo. Čomu sa rovná viera podľa Boha?

Avšak počas celého SZ obdobia Boh vedel, čo urobí v budúcnosti pre to, aby výrazne zlepšil
vzťah medzi sebou a človekom. Mal v pláne ustanoviť novú zmluvu, o ktorej sa hovorí v Je-
remiášovi 31,31-34. Nájdite si tú pasáž v Biblii. Všimnite 33. verš, podľa ktorého ľudia ne-
budú musieť hľadať v knihách, aby zistili, aké sú Božie zákony. Čo sa tam hovorí? Kam vloží
Boh svoje zákony? 

Ako podľa vás zapadá Duch Svätý do tohto plánu?

Nová zmluva (často označovaná skratkou „NZ“) bola napísaná po Ježišovej smrti
a zmŕtvychvstaní. Nazýva sa Novou zmluvou, pretože Kristova smrť na kríži bola začiatkom
novej dohody medzi Bohom a človekom. Ježiš Kristus bol dokonalou, nevinnou obeťou a kým
krv obetovaných zvierat dokázala len zakryť hriechy ľudí pred Božími očami, Ježišova krv
ich skutočne odstránila – Ježiš zaplatil za naše hriechy. Podľa tejto novej dohody už nepod-
liehame tomu množstvu zákonov, ktoré sme beztak nedokázali dokonale dodržiavať.
Miesto toho máme samotného Boha v podobe Ducha Svätého, ktorý žije priamo v nás a po-
máha nám konať správne veci namiesto nesprávnych. Spravodlivými v Božích očiach nás
preto robí naša viera v Krista, a nie to, nakoľko dokážeme zachovávať všetky zákony.

Prečítajte si v Biblii Rimanom 8,1-4. Ste „v Kristovi“? Ak ste ho prijali do svojho života, tak
áno. Keďže ste teraz v Kristovi, čo podľa prvého verša nezakúsite od Boha?

Druhý verš hovorí, že niečo vás oslobodilo od „zákona hriechu a smrti“. Čo to bolo?

Tretí verš hovorí, že starozmluvný zákon bol „slabý“ alebo „bezmocný“ kvôli našej hriešnej
prirodzenosti. Čo to znamená?

Pozrite si štvrtý verš. Čo máme robiť, aby bola naplnená spravodlivosť, ktorú Boh vyža-
duje?
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„Abrám uveril
Hospodinovi a on
mu to počítal za
spravodlivosť.“ 
– 1. Mojžišova 15,6 

„Nová zmluva je za-
halená v Starej
a Stará zmluva je od-
halená Novou.“ 

– Merrill F. Unger 5



Štruktúra Starej zmluvy
Stará zmluva obsahuje OVEĽA viac než len „pravidlá a nariadenia“, a preto je ešte aj pre

nás stále veľmi dôležitá. V Starej zmluve sa môžeme dozvedieť veľa o Božej prirodzenosti
a charaktere, o tom, čo Boh očakáva od svojho ľudu, čo pre nás naplánoval v budúcnosti
a ako ho máme uctievať. Môžeme si prečítať múdrosť, ktorú získali po stáročia ľudia, čo žili
v blízkom spoločenstve s Bohom.

Pozrite sa znovu do Biblie, nalistujte si stranu s obsahom. 39 kníh Starej zmluvy by sa
dalo rozdeliť viacerými spôsobmi, ponúkame vám ten najrozšírenejší. Ak chcete, napíšte si
toto rozdelenie priamo do svojej Biblie.

Historické knihy opisujú históriu človeka od jeho stvorenia, rozptýlenie ľudstva po
celom známom svete a veľkú potopu. Potom zúžia svoju pozornosť na Boží dialóg s jed-
ným verným mužom: Abrahámom. Tieto knihy potom sledujú rast jeho potomstva od malej
rodiny v južnom Babylone (dnešný Irak), cez stáročia otroctva v Egypte, ich zázračný útek
z Egypta pod vedením Mojžiša, dobytie Palestíny pod Józuom až po ich postavenie ako naj-
mocnejší národ na zemi: Izrael pod kráľom Dávidom. Potom čítame o úpadku Izraela v prie-
behu nasledujúcich storočí, lebo ich vodcovia zanechali svoju oddanosť Bohu a nasledovali
iných „bohov“ a svoje vlastné sebecké túžby.

Poetické knihy boli napísané predovšetkým počas „zlatého veku“ Izraela a odrážajú
hlbokú múdrosť a chápanie tých, ktorí dôverne poznali Boha. Veľkú časť týchto spisov na-
písal kráľ Dávid, ktorého Boh opísal ako „muža podľa svojho srdca“ (Skutky 13,22), a Dávi-
dov syn Šalamún, ktorý bol podľa Biblie „múdrejší než ostatní ľudia“ (1. kráľov 5,11).

Prorocké knihy boli napísané počas „obdobia temna“ v Izraeli, keď sa počas vlády Šala-
múnovho syna Rechabeáma kráľovstvo rozdelilo na dve časti: Izrael a Judsko. Muži, ktorí
žili v úzkom spojení s Bohom, hovorili a písali proroctvá, ktoré ľuďom prinášali Božie posol-
stvá. Naliehavo ich vyzývali, aby sa vrátili k Bohu a hľadali jeho priazeň a ochranu. Zjavili aj
mnoho Božích plánov pre Izrael i pre celý svet – veci, ktoré sa mali stať čoskoro, aj veci,
ktoré sa stanú v ďalekej budúcnosti. Keďže Židia naďalej neposlúchali Boha, desať izrael-
ských kmeňov dobyla Asýria a zjavne ich pohltili okolité kultúry. Zvyšné dva judské kmene
neskôr dobyli Babylončania a odvliekli ich ako otrokov do Babylonu. Niektoré z týchto kníh
boli napísané pred týmto zajatím, niektoré počas zajatia a niektoré potom, keď sa asi o 70
rokov neskôr tieto dva kmene vrátili do Palestíny.
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Historické knihy Poetické knihy Prorocké knihy

1. Mojžišova – Genesis
2. Mojžišova – Exodus
3. Mojžišova – Leviticus
4. Mojžišova – Numeri
5. Mojžišova – Deutero-

nomium
Jozua
Kniha sudcov
Rút
1. a 2. Samuelova kniha
1. a 2. kniha kráľov
1. a 2. kniha kroník 
Ezdráš 
Nehemiáš 
Ester

Jób
Žalmy
Príslovia
Kohelet – Kazateľ
Veľpieseň

Izaiáš
Jeremiáš
Náreky
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel 
Ámos
Abdiáš 
Jonáš 
Micheáš 
Nahum 
Habakuk 
Sofoniáš 
Aggeus 
Zachariáš 
Malachiáš

Nebuďte v rozpa-
koch! 
Čo poviete, keď
k vám v nebi po-
díde Abdiáš a opýta
sa vás: „Ako sa ti
páčila moja kniha?“

Ježiš v historic-
kých knihách:
(Božie zasľúbenie
Abrámovi ohľadom
jeho potomka, Me-
siáša:) „Požehnám
tých, čo žehnajú
teba, zlorečiť bu-
dem tým, čo tebe
zlorečia. V tebe
budú požehnané
všetky pokolenia
zeme.“ 
– 1. Mojžišova 12,3 

Ježiš v poetických
knihách: „Bože
môj, Bože môj! Pre-
čo si ma opustil?...“ 

– Žalm 22,2

Ježiš v proroc-
tvách: „Lebo chlap-
ček sa nám naro-
dil, daný je nám
syn; na jeho ple-
ciach bude spočí-
vať vláda a jeho
meno bude Obdi-
vuhodný radca,
Mocný Boh, Večný
Otec, Knieža po-
koja.“ 

– Izaiáš 9,5

V Starej zmluve je
ešte mnoho ďalších
predobrazov Ježiša!



Štruktúra Novej zmluvy
Aj 27 kníh Novej zmluvy sa dá rozdeliť viacerými spôsobmi, preto uvedieme ten najčas-

tejší. Tieto knihy predstavujú zmes historických správ, listov a jedno rozsiahle proroctvo
o konci časov. Každá kniha zjavuje dôležité fakty o Ježišovi Kristovi, jeho večnom kráľov-
stve a novej dohode, pod ktorou žijeme.

Historické knihy napísali súčasníci Ježiša a opisujú jeho pozemský život a udalosti po
jeho vzkriesení. Matúš, bývalý colník, bol jedným z Ježišových dvanástich učeníkov. O Ma-
rekovej knihe panuje názor, že ju diktoval Peter, ktorý bol po mnoho rokov Marekov blízky
priateľ. Marek bol zároveň Barnabášovým bratrancom, synom Márie (veľmi vplyvnej uče-
níčky v ranej cirkvi – nie Ježišovej matky) a neskorším spolupracovníkom Pavla. Lukáš bol
lekár, Pavlov spolupracovník a Marekov spoločník. Napísal svoju správu o Kristovom živote
po dôkladnom skúmaní a vypočutí početných očitých svedkov (Lukáš 1,1-4). Lukáš robil aj
ďalší prieskum a napísal Skutky apoštolov (skrátené na „Skutky“) – správu o činnosti ranej
cirkvi. Ján bol tiež jedným z Ježišových dvanástich učeníkov. On bol ten, „ktorého Ježiš mi-
loval“, čo svedčí oblízkosti ich vzťahu.

Epištoly boli listy, ktoré napísali ľudia pokladaní za „piliere“ ranej cirkvi. Listy obsahovali
dôležité informácie, ktoré chceli títo inšpirovaní vodcovia odovzdať nasledovníkom Krista.
Keďže sa cirkev rýchlo rozrastala, ide o akési e-maily prvého storočia. Pavol bol predtým ra-
dikálny farizej. Členovia tejto židovskej skupiny prisahali, že zlikvidujú kresťanov a ich „he-
retické“ učenie. Zjavil sa mu však vzkriesený Spasiteľ a stal sa azda jeho najvplyvnejším
učeníkom všetkých čias. Peter a Ján boli dvaja z Ježišových najbližších učeníkov a Jakub
a Júda boli Ježišovi mladší nevlastní bratia, synovia Márie a Jozefa.

Apokalypsa, „Zjavenie svätého Jána božského“, ako sa nazýva v niektorých Bibliách,
alebo „Zjavenie Ježiša Krista“ v iných je samostatná kategória. Zjavenie je záhadná kniha,
plná obraznej reči a ťažkých pasáží. Je niekoľko názorov na to, o čom vlastne táto kniha je,
ale obsahuje mnoho prorockých odkazov, ktoré určite súvisia s koncom nášho súčasného
sveta a začiatkom Kristovej vlády na zemi. Tieto proroctvá sú paralelou prorockých pasáží
v Ezechielovi, Danielovi a mnohých iných starozmluvných knihách, ako aj mnohých Ježišo-
vých vlastných výrokov na túto tému v Matúšovi 24 a 25. Všimnite si, že apoštol Ján písal
knihy vo všetkých troch kategóriách.
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Historické knihy: Epištoly (Listy) Apokalypsa

Matúš
Marek 
Lukáš
Ján 
Skutky apoštolov

Pavol pre cirkvi a sku-
piny:
Rimanom
1. a 2. Korinťanom
Galaťanom 
Efezanom 
Filipanom
Kolosanom
1. a 2. Tesaloničanom
Hebrejom

Pavol jednotlivcom:
1. a 2. Timotejovi
Títovi
Filemonovi

Od iných apoštolov:
Jakubov list
1. a 2. Petrov list
1., 2. a 3. Jánov list
Júdov list

Zjavenie Jána

Oznam na bilborde
v oblasti Clevelandu: 

Čítal si už môj best-
seller č. 1? Na konci
bude skúška. 

– Boh

Názor Ježiša Krista na Písmo
Prečítajte si Matúša 22,29, Lukáša 24,25 a Jána 5,39. Vlastnými slovami zhrňte, čo si Ježiš
myslel o Biblii.



Ako vieme, že je Biblia pravdivá?
V tejto lekcii nie je dosť priestoru na to, aby sme sa púšťali do väčšej hĺbky. Ale ponú-

kame vám päť kľúčových dôvodov, prečo môžeme veriť tomu, že Biblia je jedinečné, ove-
rené, konkrétne Božie slovo.

Úžitok z čítania Biblie
Nasledujúce pasáže opisujú úžitok zo štúdia a aplikovania Božieho slova vo vašom ži-

vote. Ku každému veršu si napíšte aspoň jeden prínos, ktorý daná pasáž opisuje.

Pre lepšie 
pochopenie: 
Nové dôkazy, ktoré
vyžadujú rozhod-
nutie6, kniha od
známeho bádate-
ľa, autora a reč-
níka Josha McDo-
wella, ponúka
vyše tisíc strán ob-
jektívnych dôka-
zov ohľadom
spoľahlivosti Biblie
a kresťanskej viery.
Veľmi vám ju od-
porúčam! Väčšina
citátov na tejto
strane pochádza
práve z tohto diela.

Naplnené proroctvá. Norman Geisler a William Nix: „Žiadne nepodmienené proroctvo Biblie
o udalostiach do dnešného dňa neostalo nenaplnené. Stovky predpovedí, niektoré z nich
uvedené stáročia vopred, sa naplnili doslova, [napríklad] čas (Daniel 9,20-27), miesto (Mi-
cheáš 5,2) a spôsob (Izaiáš 7,14) Kristovho narodenia boli predpovedané v Starej zmluve,
rovnako množstvo ďalších vecí o jeho živote, smrti, a vzkriesení (pozrite Izaiáša 53)... Aj iné
knihy si nárokujú božskú inšpiráciu, ako Korán, Kniha Mormonova a časti [hinduistických]
véd. Ale žiadna z týchto kníh neobsahuje prediktívne proroctvá. Naplnené proroctvá sú
preto silným znakom jedinečnej, božskej autority Biblie.“7

Textová spoľahlivosť. Filozof a teológ Ravi Zacharias: „V skutočnosti je Nová zmluva bez po-
chyby najlepšie podloženou starovekou písomnosťou, čo sa týka celkového počtu dokumen-
tov, časového úseku medzi udalosťami a dokumentmi a množstva podporujúcich či popiera-
júcich dokumentov. Neexistuje nič obdobné medzi dôkazmi starovekých rukopisov, čo by sa
vyrovnalo tejto textovej dostupnosti a jednote.“8

Archeologická spoľahlivosť. Nelson Glueck, bývalý prezident Židovského teologického se-
minára v Cincinnati a jeden z najväčších archeológov všetkých čias: „Možno kategoricky vy-
hlásiť, že žiadny archeologický objav ešte nikdy neodporoval ani jednej správne pochopenej
biblickej zmienke. Našlo sa množstvo archeologických nálezov, ktoré jasne potvrdzujú v hlav-
ných črtách alebo presnom detaile historické výroky v Biblii.“9

Historická spoľahlivosť. Historik John Warwick Montgomery: „Byť skeptickým k výslednému
textu kníh Novej zmluvy znamená dovoliť, aby celá klasická antická literatúra skĺzla do nejas-
nosti, pretože žiadny dokument zo staroveku nie je tak dobre bibliograficky podložený ako
práve Nová zmluva.“10

Vedecká spoľahlivosť. Laureát Nobelovej ceny a medzinárodne uznávaný neurobiológ Sir
John Eccles: „Názor, že medzi vedou a náboženstvom je konflikt, je výsledkom hlbokej ne-
znalosti faktov. Naša existencia má pôvod v Božom stvorení... Každý z nás je jedinečnou,
uvedomelou bytosťou, Božím stvorením. To je náboženský názor. Je to jediný názor, ktorý je
v súlade so všetkými dôkazmi.“11

Biblická pasáž Prínos/y
„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst [t. j.
hovor o nej!]. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si za-
chovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí
cesta a budeš si počínať rozumne.“ – Jozua 1,8

„Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospo-
dinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múd-
rym. Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú
radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo.“

– Žalm 19,8-9

„V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú.“
– Žalm 37,31

[Ježiš svojim učeníkom:] „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré
som vám povedal.“
[Ježiš sa modlí:] „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je
pravda!“ – Ján 15,3; 17,17
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Váš osobný plán
Nasledujúca ilustrácia ukazuje, že je päť spôsobov, ktorými človek môže pevne „ucho-

piť“ Božie slovo. Ruka s Božím slovom12, ktorú vytvorili pred mnohými rokmi Navigators,
ukazuje dôležitosť vyváženosti rôznych metód vstrebávania Biblie do vášho života. Ak sa
niečo snažíte chytiť iba jedným alebo dvoma prstami, nebudete to držať pevne. Ale keď
použijete všetkých päť prstov, vaše uchopenie bude veľmi pevné.

Počúvanie

Prečítajte si Lukáša 6,45-49. V tejto pasáži Ježiš
poukazuje na to, že človek musí počúvať Božie
slovo, ale to nie je všetko. Musí počúvať a... čo?

K čomu prirovnáva Ježiš človeka, ktorý nekoná
podľa týchto inštrukcií?

Uveďte niektoré spôsoby, ako môžete pravidelne počúvať Božie slovo.

Čítanie

Nájdite si a prečítajte 5. Mojžišovu 17,18-20. O zákone Boh povedal, že ho majú za-
chovávať všetci budúci králi Izraela. Po tom, čo si kráľ napísal svoj vlastný odpis tohto zá-
kona (prvých päť kníh Biblie), ako dlho si ho mal pravidelne čítať?

Aký účinok to malo mať na kráľa?

Čo si myslíte, aký účinok bude mať na vás pravidelné čítanie Božieho slova?
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Biblická pasáž Prínos/y

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie,
karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží
človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré
dielo.“ – 2. Timotejovi 3,16-17

„A ako práve narodené deti túžte po čistom duchov-
nom mlieku [Božom slove], aby ste od neho rástli na
spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý.“

– 1. Petrov 2,2-3

11

22

MemorujteŠtudujte
Čítajte

Počúvajte

Rozjímajte



Čo môžete urobiť pre to, aby ste určite pravidelne čítali Bibliu?

Štúdium
Aký pozitívny cieľ dosiahnete podľa pasáže vpravo, ak budete tráviť pravidelný čas
štúdiom Biblie?

Ktoré tri veci by pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, mal vedieť robiť s Božím slovom?

„Štúdium“ Biblie je intenzívnejšia a sústredenejšia činnosť ako púhe čítanie. Postupom
času spoznáte viacero spôsobov, ako študovať Božie slovo, aby ste ho vedeli lepšie apliko-
vať vo svojom živote. Tu je dobrý spôsob, ako začať. Táto metóda dostala zábavný názov
Fíha!/Verš:/Urob!/Čo? Vyberte si jednu kapitolu Biblie, prečítajte si ju pozorne a potom si na-
píšte štyri veci:

1. Fíha! – vec, ktorá ma najviac udivuje v tejto kapitole

2. Verš: – verš, ktorý sa mi najviac páčil v tejto kapitole (napíšte si ho, tak ako to robili
králi Izraela!)

3. Urob! – niečo, čo mám urobiť vďaka tomu, že som si prečítal túto kapitolu

4. Čo? – otázky, ktoré mi prišli na myseľ, keď som čítal túto kapitolu 

Nájdite si Žalm 1 v Biblii. Použite metódu Fíha!/Verš:/Urob!/Čo?
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Poznámka: 
Plán na prečítanie
Biblie za jeden rok
nájdete v Prílohe 5.

„Študuj a urob
maximum pre to,
aby si sa osvedčil
pred Bohom ako
pracovník, ktorý
sa nemá za čo han-
biť, ktorý správne
analyzuje, obrat-
ne vyučuje a pres-
ne zaobchádza so
slovom pravdy.“ 
– 2. Timotejov 2,15

[parafráza]

„Biblia je jediná
kniha, ktorá zjavuje
Stvoriteľa bytosti,
ktorú stvoril! Žiad-
na iná kniha, ktorú
vytvoril človek, to
nemôže o sebe tvr-
diť a podporiť to
dôkazmi.“ 

– Billy Graham

1. Fíha!

2. Verš:

3. Urob!

4. Čo?



Učenie sa naspamäť

Testy odborníkov na učenie ukázali, že po dvadsiatich štyroch hodinách si priemerná
osoba zapamätá približne 5% z toho, čo počula, 15% z toho, čo čítala, 35% z toho, čo študo-
vala, a až 100% z toho, čo sa naučila naspamäť. Čo vám to hovorí o úžitku učenia sa kľúčo-
vých pasáží z Božieho slova naspamäť a jeho „ukrytí vo svojom srdci“?

Vo verši vľavo žalmista spája ukrytie Božieho slova vo vašom srdci s tým, že sa vaše nohy
nezachvejú. Čo to pre vás znamená?

Rozjímanie

Biblické rozjímanie alebo meditácia je „aktom osobného stíšenia, spočívajúci v zá-
mernom premýšľaní o nejakej duchovnej pravde alebo tajomstve, ktoré sprevádza mod-
litba a skutky lásky a vôle – obzvlášť formovanie rozhodnutí ohľadom budúceho
správania“ (Ungerov biblický slovník).

Tu je ďalší kľúčový bod našej ilustrácie s rukou. Tak ako sa náš palec môže spojiť s kaž-
dým zo štyroch prstov, aj my by sme mali rozjímať o tom, čo počujeme, čítame, študujeme
a učíme sa naspamäť. Nie je dobré, aby cez nás Božie slovo pretekalo ako voda cez sito!
Keď o ňom rozjímame, privlastňujeme si ho, skúmame ho z rôznych perspektív, hlboko o ňom
premýšľame a dovolíme Božiemu Duchu, aby ho oživil spôsobmi, ktoré sa konkrétne vzťa-
hujú na našu situáciu.

Pozrite si verš vľavo. Aký osoh mal žalmista z rozjímania nad Božím slovom?

Naučte sa naspamäť:

1 Myšlienky v tejto modlitbe sú zo Žalmu 119,18 a Jóba 23,12. 
2 Comfort, Philip W., ed., The Origin of the Bible (Wheaton: Tyndale House, 1992), s. 31.
3  Ibid., s. 32.
4 Bruce, F. F., The Books and the Parchments: How We Got Our English Bible (Old Tappan, NJ: Revell, 1950), s. 88. 
5 Unger, Merrill F., Unger's Bible Dictionary (Chicago: Moody Press, 1957, 1966), s. 807. 
6 McDowell, Josh D., The New Evidence That Demands A Verdict (Nashville: Thomas Nelson Pub., 1999), 

Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie (Creativpress, 2006).
7 Geisler, Norman a Nix, William, A General Introduction to the Bible (Chicago: Moody, 1968, 1986), s. 196.
8 Zacharias, Ravi, Can Man Live Without God? (Dallas: Word Publishing, 1994), s. 162.
9 Glueck, Nelson, Rivers in the Desert: History of Negev (New York: Farrar, Straus and Cadahy, 1959), s. 31.
10 Montgomery, John W., History and Christianity (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1964), s. 29.
11 Varghese, Roy Abraham, ed., The Intellectuals Speak Out About God (Dallas: Lewis and Stanley, 1984), s. 50.
12 Ilustrácia s rukou, 1976, The Navigators. Použité s povolením NavPress, Colorado Springs, CO. Všetky

práva vyhradené.
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Poznámka: 
Princípy, ktoré vám
pomôžu pri učení
sa Písma naspamäť,
nájdete v Prílohe 2.

„V srdci má zákon
svojho Boha, jeho
kroky sa neza-
chvejú.“

– Žalm 37,31

„Ako len milujem
tvoj zákon! Celý
deň o ňom rozjí-
mam. Tvoje príka-
zy ma robia múd-
rejším, než sú moji
nepriatelia, lebo
sú moje naveky.
Múdrejší som než
všetci moji učite-
lia, lebo rozjímam
o tvojich prikáza-
niach.“ 

– Žalm 119,97-99
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Osobná aplikácia:
Zaväzujem sa, že budem študovať Bibliu minimálne _____ minút,

_____ dní v týždni počas nasledujúcich _____ týždňov počnúc od 

______________ (dátum). Požiadam ______________ (meno), 

aby ma kontroloval, povzbudzoval a pomohol mi nájsť odpovede

na otázky, ktoré budem mať.

Spojenie v oblasti štúdia Biblie:
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a uži-
točné na učenie, karhanie, nápravu
a výchovu v spravodlivosti, aby Boží
človek bol dokonalý a pripravený na
každé dobré dielo.“ 

– 2. Timotejovi 3,16-17 

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:
„Budeš sa sýtiť

mojím slovom?“



Spojenie v oblasti modlitby
Dôverný rozhovor s najmúdrejšou bytosťou vesmíru

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Znovu prichádza tá skvelá osoba, pomyslel si

Brian. Som tak rád, že ma navštevuje!

Brian (vymyslené meno) má 10 rokov a je po-
stihnutý ťažkým autizmom. Je to pekný chlapec
s tmavohnedými vlasmi, modrými očami a pek-
nou, pevnou bradou. A keby jeho myseľ nebola
uväznená v chybne fungujúcom mozgu, bol by
jedným z najobľúbenejších detí v škole už len
vďaka svojmu výzoru.

Jeho mama, Monika, mu pomohla vstať zo
zeme a viedla ho k malému stolíku v izbe, ktorá
bola jeho svetom. Položila mu naň obed: grilo-

vaný syrový sendvič, polovicu jablka, pokrájanú na štyri rovnaké kúsky, tri keksíky a pohár
mlieka – ten istý obed, aký dostával každý deň.

Super! Zase to urobila! Presne tak, ako to mám najradšej! Brian cítil v srdci radosť, hoci
navonok to nikto nevidel. Je neuveriteľne skvelá! Neviem, ako by som to bez nej prežil.

Monikin pohľad na ňom spočinul, keď začal jesť tým svojím mechanickým, usporiada-
ným spôsobom. „Tak veľmi ťa milujem, Brian,“ povedala mu nahlas. „Keby si len vedel, ako
veľmi.“ Nahla sa k nemu a s láskou ho pohladila po hlave. 

Brian stuhol. Čo to bolo? pomyslel si, ohromený. Nechcem cítiť nič na svojej hlave, kým
jem. Prečo to urobila? Toto na nej nechápem. Najprv mi dá tento skvelý obed a potom ma vy-
straší! Chcem, aby odišla!

„Čo sa stalo, Brian?“ Spýtala sa Monika. „Povedz mi to, miláčik. Ach, keby si sa so mnou
rozprával! Ako rada by som vedela, čo sa odohráva v tej tvojej hlave! Ako veľmi by som
chcela, aby sme sa... jednoducho porozprávali. Je toho tak veľa, čo by som ti chcela pove-
dať – a tak veľa vecí by som chcela počuť od teba!“

Ona vie, čo potrebujem, a predsa, niekedy sa zdá, že jej na tom vôbec nezáleží. Ako dnes
ráno… Brian bol veľmi frustrovaný v to ráno meravosťou svojho tela. A tak v túžbe pocítiť
aspoň niečo, začal búchať hlavou o stenu, ako to niekedy autisti robia. Monika pribehla
a držala ho v náručí, kým neprestal. Prečo to urobila? Mal som z toho taký dobrý pocit a ona
ma PRINÚTILA prestať! Nenávidím to!

Monika si kľakla vedľa Briana a pokúšala sa mu pozrieť do očí, ale Brian jej to nikdy ne-
dovolil. Uprene sa pozeral doprava, na nejaký bod vzdialený milióny míľ. „Nikdy sa ťa ne-
vzdám, Brian,“ povedala nežne. „Aj keď nikdy neprehovoríš, nikdy ma neobjímeš, dokonca
ma ani neberieš na vedomie, vždy tu budem pre teba.“

Brian už zabudol na to nepríjemné pohladenie po hlave. Rád by som vedel, prečo vydáva
ústami tie zvuky. Naozaj ju mám rád. Veľmi! Keby len existoval nejaký spôsob, ako jej to mám
dať najavo... Čo už. Zrejme by to pre ňu aj tak nič neznamenalo. Ona je predsa – ONA!

Pre niektorých kresťanov komunikácia s Bohom nezachádza do väčšej hĺbky než Bria-
nova komunikácia s matkou. Na rozdiel od Moniky Boh pozná každú našu myšlienku. Na-
priek tomu však veľmi túži po tom, aby nás počul a aby sme my počúvali, čo nám chce
povedať o nás. Lenže toľko kresťanov dobrovoľne prežíva duchovný autizmus. Z fyzického
autizmu sa dokážu uzdraviť len niektoré deti, avšak duchovnému autizmu sa môže buď vy-
hnúť alebo sa z neho uzdraviť každý kresťan. Je to len otázka vôle.
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8. kapitola

Modlitba: 
„Otče, nestačí mi
o Tebe len vedieť –
ja Ťa chcem poznať!
Chcem sa k Tebe
priblížiť prostred-
níctvom obojstran-
ného vzťahu. Nauč
ma, ako sa mám
s Tebou rozprávať,
ako Ťa uctievať,
ako si Ťa ceniť, ako
sa cítiť s Tebou do-
ma a ako sa s Te-
bou úprimne zho-
várať ako dieťa so
svojím Otcom.
Amen.“

„Modlitba je dialóg
medzi dvoma osoba-
mi, ktoré sa navzá-
jom milujú.“ 
– Rosalind Rinkerová
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Desať faktov, ktoré by ste mali vedieť o modlitbe
Modlitba je vo svojej podstate jednoducho rozhovor s Bohom. Môže a mala by byť

oveľa viac než len to, ale v podstate ju to vystihuje veľmi dobre. Hoci Boh je ďaleko viac než
len osoba, viac sa podobá osobe než čomukoľvek inému, čo si naša myseľ dokáže predsta-
viť – práve preto ho nazývame „osobným“ Bohom. Preto nás požiadal, aby sme sa s ním
rozprávali tak, ako by sme to robili s inou osobou.

Avšak rozhovor s Bohom nie je presne taký ako rozhovor s inou ľudskou bytosťou. Je
to umenie, zručnosť, naučené správanie a disciplína s jedinečnými aspektmi, ktoré si musí
osvojiť každý kresťan. Dvanásti apoštoli, ktorí vyrástli ako dobrí židovskí chlapci a poznali
modlitbu po celý svoj život, požiadali Ježiša v Lukášovi 11,1: „Pane, nauč nás modliť sa.“
Z toho vyvodzujeme, že aj nám by sa mohlo zísť nejaké vyučovanie o tejto téme!

Môžete sa modliť za čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek
Napadla vám niekedy niektorá z nasledujúcich myšlienok? Ak áno, označte ju.

� Boh je určite príliš zaneprázdnený, aby venoval pozornosť mojim potrebám.

� Moje potreby nie sú dosť dôležité na to, aby sa o ne Boh zaujímal.

� Nie som dosť dobrý, aby som mohol predstúpiť pred Boha ohľadom svojich potrieb.

� Boh nevyhovie mojim žiadostiam, pretože nemám dosť viery.

� Iné negatívne myšlienky: _______________________________________________

____________________________________________________________________

Čo hovorí verš vľavo o Božom postoji k vašim modlitbám?

Keďže Boh je nekonečný, všadeprítomný a všemocný, čo vám to hovorí o jeho schopnosti
vypočuť a odpovedať na vaše modlitby, zatiaľ čo zároveň počúva a odpovedá na milióny
ďalších?

Aby ste pochopili, že Boh chce, aby ste s ním hovorili o čomkoľvek a o všetkom, vyhľadajte
si nasledujúce verše v Biblii a napíšte si, za čo sa dané osoby modlili, alebo k čomu sme po-
vzbudzovaní, aby sme sa modlili.
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„Najväčšia výsada,
ktorú vám Boh dáva,
je sloboda kedykoľ-
vek k nemu pristú-
piť. Nielenže ste
oprávnený hovoriť
s ním; ste k tomu do-
konca pozvaný. Máte
to nielen povolené,
ste vítaný. Boh oča-
káva, aby ste s ním
komunikovali.“1

– Wesley L. Duewel

„... modlitba spra-
vodlivých je mu
však pôžitkom.“  

– Príslovia 15,8b
[SSV]

... a mimochodom,
ste jedným zo „spra-
vodlivých“ preto, čo
pre vás Kristus vyko-
nal na kríži!

„Pravá modlitba
nepochádza zo škrí-
pania zubami, ale
z lásky .“ 

– Richard Foster

11

Biblická pasáž Modlitba

1. kroník 4,10

Žalm 18,2

Žalm 22,2-3

Žalm 143,9

Matúš 6,11

Filipanom 4,6-7



Sú štyri základné typy modlitby: štyri „P“
Modlitba by mala byť oveľa viac, než prosíkanie Boha o veci, ktoré chceme či potre-

bujeme. On chce počuť naše žiadosti, ale chce viac než to. Dbajte na to, aby váš modlitebný
život obsahoval dobrú rovnováhu nasledujúcich štyroch základných typov modlitby – ľahko
zapamätateľných pomocou štyroch „P“.

Prejav úcty a lásky: uctievanie a chvála Boha, vyjadrenie vašej lásky k nemu

Prečo je podľa vás dobré, keď si manželia povedia „Milujem ťa“? 

Aký prospech má z toho ten, kto to hovorí?

Aký prospech má z toho ten, komu to hovorí?

Uvedomujete si, že môžete mať podobný vplyv na všemocného Boha vesmíru, keď mu
hovoríte, že ho milujete? Poskytuje mu veľké potešenie, keď počuje, ako mu jeho deti vy-
jadrujú svoju lásku; „zvelebuje“ a požehnáva ho to! Nebolo by kruté odopierať Bohu toto
požehnanie po všetkom, čo pre vás vykonal? Často mu hovorte, že ho milujete – nie preto,
že to od vás vyžaduje alebo že mu to treba pripomenúť, ale preto, že je to prejavom vašej
služby Bohu! Je to normálna reakcia vďačného a láskyplného srdca!

Pokánie a vyznávanie: súhlasenie s Bohom ohľadom vašich hriechov

Prečítajte si Žalm 66,18. Aký účinok majú nevyznané hriechy na vašu modlitbu?

Prečítajte si 1. Jánov 1,9. Aký účinok má modlitba vyznania na vaše hriechy?

Grécke slovo pre „vyznanie“ v Novej zmluve je homologeo, ktoré doslova znamená
„povedať tú istú vec“, t. j. súhlasiť s Bohom, keď poukáže na nejaký hriech v našom živote.
Nemusíme potom vykonať nejaký mocný skutok, aby sme sa očistili od hriechu; Boh nám
hovorí, aby sme s ním jednoducho súhlasili, že sme konali zle, a on sa o to postará. Nežiada
nás, aby sme robili rozsiahle pátranie v každom kútiku nášho života, aby sme si mohli byť
istí, že sme úplne bez hriechu. To by trvalo dlho! Duch Svätý vyberie konkrétne záležitosti,
ktoré chce, aby sme riešili, a potom nás na ne upozorní.

Poďakovanie: ďakovanie Bohu za veci, ktoré vykonal

Verš vpravo je z pasáže, ktorá opisuje, prečo Boh vydáva nespravodlivých ľudí napos-
pas ich vlastným záľubám v zvrátenosti a hriešnosti (Rimanom 1,18-32). Majú vrodené ve-
domie Boha, ale ich myšlienky sa stanú márnymi a ich srdcia zatvrdnú, pretože neoslavujú
Boha ako Boha a ešte kvôli čomu?

Preto ak z našej komunikácie s Bohom vynecháme ďakovanie, čerpáme podľa vás viac zo
studne našej starej prirodzenosti, alebo zo studne našej novej prirodzenosti?

� Nová prirodzenosť

� Stará prirodzenosť
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„Jedného dňa, keď
ľudské plemä po-
chopí všetky Božie
tajomstvá, väčšina
kresťanov užasne
nad tým, že si nikdy
plne neprivlastnili
mocné duchovné
zdroje Božích zasľú-
bení, pretože sa
nikdy nenaučili, ako
sa treba modliť.“2

– Bill Bright

„... pretože hoci
poznali Boha, ne-
oslavovali ho ako
Boha ani mu neďa-
kovali. Vo svojom
uvažovaní upadli
do márnosti a ich
nerozumné srdce
sa zatemnilo.“ 

– Rimanom 1,21

„Zvelebovať bu-
dem Hospodina
v každom čase,
ústami ho budem
ustavične chváliť.“ 

– Žalm 34,2

22

Poznámka: Ilustráciu o „starej  a no-
vej studni“ nájdete v 4. kapitole.

Neposlúchajte svoju starú prirodzenosť a často ďakujte Bohu!



Prosby: predkladanie vašich žiadostí Bohu

Vedzte, že Bohu nielenže môžete predložiť svoje žiadosti, ale že on chce, aby ste to ro-
bili! Je to výsada, ktorú vám udeľuje ako jednému zo svojich detí! Vie, že vás to urobí šťast-
ným, a presne to rád robí! Čo je jeden z dôvodov podľa verša vľavo, prečo Boh rád počuje
a vyhovie našim prosbám?

Boh skutočne počúva vaše modlitby
Modlitba nie je len nejaké psychologické cvičenie či disciplína. Nie je ako nejaká forma

meditácie, ktorou sa zapodievame výlučne pre náš vlastný prospech a budovanie. Je to
skutočná konverzácia. Vy hovoríte a Boh počúva. Na to vám odpovie cez Bibliu, cez okol-
nosti, alebo dokonca cez priame vnemy vo vašej mysli.

Prečítajte si Žalm 94,9 vo svojej Biblii. Čo chce tento verš zdôrazniť?

Nájdite spoločnú tému v týchto veršoch z Písma.

Viera je v modlitbe rozhodujúca
Povedzme, že by som vás poprosil, aby ste mi urobili láskavosť. Potom, na konci

svojej žiadosti by som zrazu zmenil tón a povedal by som: „Vlastne ani neviem, prečo vás
o to vôbec prosím. Aj tak pravdepodobne poviete nie. Radšej na to zabudnite!“ Myslíte, že
by ste sa ihneď s radosťou pustili do splnenia mojej žiadosti? Asi nie. 

Mnoho kresťanov prichádza k Bohu s rovnakým postojom – bez dôvery v Božiu ochotu
alebo schopnosť odpovedať na ich modlitby. Prekvapuje ich, že Boh nereaguje na ich žia-
dosti? V celej Biblii Boh hovorí: „Ak chcete, aby som konal vo vás a cez vás, musíte mať
vieru, že ja to dokážem urobiť a že to aj urobím.“ Viera je jedna z hlavných vlastností, ktoré
vo vás chce Boh rozvinúť, aby potom zareagoval na vašu vieru úžasnými spôsobmi!

Prečo podľa vás vo verši vľavo Boh vyžaduje, aby tí, ktorí k nemu pristupujú, verili, že on
existuje a že mu na nich záleží?

Prečítajte si Matúša 13,54-58. Prečo bola Ježišova služba zázrakov vážne obmedzená v jeho
rodnom kraji?
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„Bez viery sa však
nie je možné za-
páčiť sa Bohu. Veď
kto pristupuje
k Bohu, musí veriť,
že Boh je a že od-
meňuje tých, čo
ho hľadajú.“ 

– Hebrejom 11,6

„Doteraz ste v mo-
jom mene o nič
neprosili. Proste
teda a dostanete,
aby vaša radosť
bola úplná!“ 

– Ján 16,24

„Nebo je plné odpo-
vedí, ktoré sa nikdy
nikto neunúval
pýtať.“ 

– Billy Graham

33

„Hospodinove oči hľadia na spra-
vodlivých, jeho uši počujú ich volanie
o pomoc… Tých, čo volajú o pomoc,
Hospodin počuje, z každého súženia
ich vyslobodzuje.“ 

– Žalm 34,16.18

„Vypočúvaš túžbu
pokorných, Hospo-
din, posilňuješ ich
srdce, nakláňaš k nim
ucho.“ 

– Žalm 10,17

„Túžobne som oča-
kával Hospodina,
sklonil sa ku mne
a počul moje vola-
nie o pomoc.“ 

– Žalm 40,2

44



Boh odpovedá na modlitbu štyrmi spôsobmi
Požiadať Boha o niečo v modlitbe nezaručuje automaticky, že to aj dostaneme. Boh

je vševediaci. Vie, že niektoré z vecí, po ktorých túžime, budú pre nás dobré, iné nám po-
škodia, iné budú dobré neskôr a ďalšie budú dobré, ak splníme určité podmienky. Preto od-
povie na každú modlitbu, ktorú mu predkladáme; jeho odpovede sú: Áno, Nie, Čakaj alebo
Ak. Sme jeho deti, a preto by sme mali pristupovať k jeho rozhodnutiu ohľadom našich
modlitieb s postojom pokojného prijatia – pretože dôverujeme v jeho múdrosť.

Keby ma moje malé dieťa požiadalo, aby som mu dovolil hrať sa s pekným, lesklým ku-
chynským nožom, bol by som hrozný otec, ak by som mu to dovolil. Možno by moje roz-
hodnutie nepochopilo – aj keby som sa naozaj veľmi snažil vysvetliť mu to. Možno by pla-
kalo a tvrdohlavo kričalo v snahe presvedčiť ma, aby som zmenil svoje rozhodnutie. Ale ja
zostanem pevný vo svojom negatívnom rozhodnutí, pretože svoje dieťa milujem. Napokon
mu raz dovolím použiť ten nôž, ale až keď bude staršie a schopné s ním narábať.

Príklady na Áno, Nie, Čakaj a Ak. Vyhľadajte každú pasáž v ľavom stĺpci a stručne ho
zhrňte v strednom stĺpci. V pravom stĺpci si poznačte, ktorú zo štyroch odpovedí dal na ňu
Boh: Áno, Nie, Čakaj alebo Ak. (Pomôcka: na každý typ odpovede uvádzame dve pasáže.)

Hypotetický príklad: Predstavte si Boha ako veľkého „Odpovedača na modlitby“. Tu je
prosba, ktorú mu niekto predloží: „Pane, jednoducho nedokážeme vystačiť zo svojho príj-
mu! S novým bábätkom, nájomným a splátkami za auto skutočne potrebujeme viac peňazí.
Mohol by si sa, prosím, postarať o to, aby som v práci dostal tú novú pozíciu s vyšším pla-
tom?“ Uveďte jeden hypotetický dôvod, prečo by mohol Boh odpovedať „Nie“, a jeden
dôvod pre odpoveď „Čakaj“.

NIE. ________________________________________________________________________

ČAKAJ. _____________________________________________________________________
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55 „Viera (pri modlitbe)
je absolútna dôvera
k Prijímateľovi žia-
dosti: Bohu. Nie je to
len dôvera v to, či
Boh dokáže pohnúť
horou alebo nie, ale
aj dôvera v to, že Boh
vie, či je skutočne
najlepšie, aby bola
hora posunutá a kto-
rým smerom.“3

– Curtis C. Mitchell

Biblická pasáž Zhrnutie pasáže: Prosba a odpoveď Božia reakcia

1. Samuelova 1,11.19-20

Matúš 26,36-45

1. Mojžišova 15,2-6; 21,1-7
Abrámova túžba:

Božia odpoveď o 15 rokov neskôr:

[Šalamúnova modlitba pri 
zasvätení chrámu.]
2. kronická 6,36-39 a,14 a 7,14

Šalamúnova žiadosť:

Božia podmienečná odpoveď:

2. kráľov 6,15-20

2. Korinťanom 12,7-10

2. Mojžišova 2,23-25
Žalm 105,26-38

Túžba izraelských otrokov:

Božia odpoveď PO ranách: (Žalm 105,37)

4. Mojžišova 21,4-9
Pod akou podmienkou ich Boh uzdraví?



Odpovede „Áno“ vyžadujú určité podmienky
Dôležitým princípom vo vednom odbore interpretácie Biblie je, že nesmiete po-

staviť nejakú doktrínu len na jednom jedinom verši. Musíte zvážiť všetko, čo Biblia ho-
vorí o danom predmete. Inak budete ako tí traja slepci, čo sa snažili opísať slona po
preskúmaní len malej časti z neho. Jeden muž ohmatal jeho široký bok a povedal, že je
veľký a plochý ako dom. Jeden ohmatal jeho chobot a povedal, že je ako had. Jeden
ohmatal jeho nohu a povedal, že je ako strom. Podobne je to aj s chápaním toho, ako
dostať pozitívne odpovede na naše modlitby. Musíme zvážiť všetky podmienky, ktoré
Biblia stanoví.

Uvádzame desať biblických pasáží; každá spomína nejakú požiadavku, ktorá musí
byť splnená, ak chceme dostať kladnú odpoveď na naše modlitby. Napíšte tieto požia-
davky do stĺpca vpravo.
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„Raduj sa v Hospodi-
novi a dá ti, po čom
túži tvoje srdce.“ 

– Žalm 37,4

Ako môžeme vedieť, či
sa modlíme podľa Božej
vôle?

„Modlitba je mimoriadne ťažká disciplína, pretože si vyžaduje, 
aby som používal svoje kolená miesto svojich úst.“4 – Fred Askins

Biblická pasáž Podmienka pre odpoveď „Áno“

„… hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako
horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu:
Prejdi odtiaľto tam! – tak prejde, a nič pre vás ne-
bude nemožné.“ – Matúš 17,20b

„Preto vám hovorím: Všetko, o čo v modlitbe pro-
síte a v čo veríte, že ste dostali, splní sa vám.“

– Marek 11,24
(Kľúčový výrok a slovesný čas: „veríte, že ste DOSTALI“)

„Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko,
čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na
nebesiach odpustil vaše previnenia.“

– Marek 11,25

Prečítajte si v Biblii 
Lukáša 18,1-8.

Prečítajte si v Biblii 
Lukáša 18,9-14

„... a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom
mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.“

– Ján 14,13
(2 podmienky v tomto verši)

„Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú
vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.“

– Ján 15,7

„Nič nemáte, lebo neprosíte.“
– Jakub 4,2b

„... prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle;
chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.“

– Jakub 4,3

„A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedy-
koľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme,
že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to,
že už máme, o čo sme ho žiadali.“ – 1. Jánov 5,14-15

Keď je Boh naším pote-
šením, na neho sa zame-
riavame a je našou hlav-
nou prioritou, naše túžby
budú dokonale v súlade
s jeho túžbami a vôľou.



Keď sa modlíte „v mene Ježiša“, máte obrovskú autoritu
Možno ste počuli, keď niekto zakončil svoju modlitbu slovami: „... v mene Ježiša

Krista, amen“. Nie je na tom nič zlé, ale modliť sa „v mene Ježiša“ je oveľa viac, než len prilo-
žiť tieto slová na koniec vašich modlitieb a očakávať, že to Boh okamžite potvrdí „pečiatkou“.

Čo znamená modliť sa „v mene Ježiša“? Znamená to predostrieť svoje žiadosti pred
Boha Otca ako oficiálny predstaviteľ Ježiša Krista – a v Kristovom postavení dokonalosti
pred Bohom. Je to, ako keď policajt zabúcha na dvere a povie: „Otvorte v mene zákona!“
Neočakáva od nikoho, že mu otvorí dvere len preto, že to chce on; očakáva, že mu bude
otvorené preto, lebo reprezentuje plnú autoritu zákona.

Po celé stáročia nasledovníci Boha pristupovali k jeho trónu milosti a predkladali mu
svoje žiadosti. Často ich modlitby neboli akceptované, pretože oni sami neboli príliš akcep-
tovateľní pred Bohom. Ale potom sa stala úžasná vec: Boží Syn sa ukázal na zemi v ľudskej
podobe! Teraz už mohli byť naplnené potreby niekoľkých vyvolených ľudí, keďže ich pred-
kladali Ježišovi Kristovi, ktorý mal vždy okamžitý prístup k Otcovi. Pre tých pár ľudí to bolo
úžasné, ale čo zvyšok sveta? V pasáži vpravo Ježiš hovorí svojim nasledovníkom, že keď
vstane z mŕtvych, už ho nebudú musieť viac používať ako sprostredkovateľa, pretože
môžu predložiť svoje prosby priamo Otcovi. Už nebudú pred neho predstupovať na zá-
klade svojich vlastných zásluh – budú môcť predstúpiť na základe jeho zásluh. On nám dal
svoju autoritu a dokonalé postavenie u Boha, takže keď prichádzame pred Otca s našimi
žiadosťami, on nevidí skazeného a hriešneho človeka. Vidí svojho Syna, ktorého žiadosti po-
čúva s potešením!

Ale čo si myslíte? Keby som sa ukázal v nebeských dvoranách opitý, špinavý, moje srdce
plné lží a žiadostivosti a povedal by som: „Prichádzam dnes pred Teba v mene Tvojho Syna,
Ježiša Krista, ako jeho predstaviteľ,“ ako by mi podľa vás Otec odpovedal?

Boh Otec pozná naše srdce. A hoci ani on, ani my nemôžeme očakávať, že dosiahneme
bezhriešnu dokonalosť predtým, než k nemu pristúpime, Boh vie, či sa aspoň snažíme rea-
govať na hlas Ducha Svätého. Pokúste sa vymenovať niekoľko charakteristických vlast-
ností človeka, ktorý sa modlí „v mene Ježiša“.

Vytrvalosť zvyšuje počet odpovedí „Áno“
Človek by si mohol myslieť, že najväčším prejavom logiky, pokory a viery je to, ak pri-

nesieme naše prosby pred Otca raz a potom budeme trpezlivo čakať na jeho odpoveď –
viac ich už nespomenúc. Všimnite si však, čo o tom hovorí Boží Syn – a on by naozaj mal ve-
dieť, ako sa veci majú!

Už ste čítali Lukáša 18,1-8 v 6. bode („Odpovede „Áno“ vyžadujú určité podmienky“),
ktorý sa zaoberal vytrvalosťou v modlitbe. Teraz si nájdite v Biblii Lukáša 11,5-13 a prečítajte
si ho.

Vo veršoch 9 a 10 sú Ježišove slová v pôvodnej gréčtine v „lineárnom čase“ a najlepšie by
sa dali interpretovať ako „proste a stále pokračujte v prosení..., hľadajte a stále pokračujte
v hľadaní..., klopte a stále pokračujte v klopaní...“ Čo sa nám snaží povedať ohľadom vy-
trvalosti v našich modlitbách?

Prečo podľa vás Boh chce, aby sme stále pokračovali v prosení, hľadaní a klopaní?
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77 „Satan sa smeje nad
naším snažením, po-
smieva sa z našej mú-
drosti, ale sa trasie,
keď vidí hoci aj toho
najslabšieho svätého
na kolenách.“ 

– Autor neznámy

„V ten deň [po
mojom vzkriesení]
sa ma nebudete
na nič pýtať. Amen,
amen, hovorím
vám, keď budete
Otca o niečo pro-
siť v mojom mene,
dá vám to. Dote-
raz ste v mojom
mene o nič nepro-
sili. Proste teda,
a dostanete, aby
vaša radosť bola
úplná!“ 

– Ján 16,23-24

„Za každým Božím
dielom vždy nájdete
človeka na kolenách.“ 

– Dwight L. Moody

88



Tolerované hriechy bránia odpovediam „Áno“ 

Prečítajte si tieto tri verše. Aký účinok má na našu komunikáciu s Bohom hriech, o ktorom
vieme, ale sme z neho nečinili pokánie?

Nezabudnite počúvať
Ak vám niečo hovorí slovo konverzácia, viete aj jednu veľmi dôležitú vec o mod-

litbe. Ako povedala Rosalind Rinkerová: „Modlitba je dialóg medzi dvoma osobami, ktoré
sa navzájom milujú.“ Preto je dôležité, aby sme strávili aspoň nejaký čas počúvaním toho,
čo by Boh chcel povedať.

Môžete ticho sedieť, azda s otvorenou Bibliou pred sebou, azda rozjímajúc o biblickom
verši, a očakávať na Pána. Chopte sa iniciatívy a spýtajte sa Boha, či je niečo, čo by vám
chcel povedať. Potom čakajte a počúvajte.

Všimnite si verše vľavo. Čo podľa vás znamená „utíchnuť“ alebo „utíšiť a upokojiť svoju
dušu“?
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„Radšej som si utí-
šil a upokojil dušu,
ako sa nasýtené
dieťa utíši pri
matke.“ 

– Žalm 131,2a

„Utíchnite a po-
znajte, že ja som
Boh…“ 

– Žalm 46,11a 
[SECAV]

„Kto tají svoje previnenia, ne-
bude mať úspech, kto ich
však vyzná a zanechá, do-
siahne milosrdenstvo.“ 

– Príslovia 28,13

„Sú to vaše viny, čo sa stali pre-
kážkou medzi vami a vaším Bo-
hom, a vaše hriechy zakryli jeho
tvár pred vami, takže nepočuje.“ 

– Izaiáš 59,2

„Keby som bol mal
v srdci zlý úmysel,
Pán by ma nebol
vypočul.“ 

– Žalm 66,18

„Vo všetkých z nás
Boh ešte ,stále‘ vlast-
ní iba časť. Deň D bol
akoby len pred týžd-
ňom. Ten kúsok do-
siaľ vytrhnutý z Nor-
mandie vyzerá na
mape Európy malý.
Odpor je silný, zrane-
nia ťažké a výsledok
neistý. Musíme pri-
pustiť, že je v nás
medzi Božím teritó-
riom a územím ne-
priateľa demarkačná
čiara. Ale dúfame, že
je to bojová línia,
a nie hranica stano-
vená dohodou.“ 5

– C.S. Lewis

1010

Prečo Boh nebude ignorovať váš hriech

Denis prišiel k Michalovi, aby si požičal jeho dodávku, lebo chcel pomôcť priateľovi
so sťahovaním. Ale kým sa rozprávali, Michal uvidel na Denisovom rukáve červenú
škvrnu. Krv!

„Denis, vieš o tom, že krvácaš?“

„Nie je to nič vážne. Iste to prestane. Ale vráťme sa k tej dodávke. Požičiaš mi ju?
Prinesiem ti ju späť s plnou nádržou benzínu.“

Krvavá škvrna sa rýchlo rozširovala, až mu krv začala kvapkať na dlážku.

„Naozaj si myslím, že ťa musíme dostať k lekárovi, Denis. Musel si si poraniť tepnu!“

Denis začínal byť nervózny. „Zabudni už na tú krv, dobre?! Rozprávam sa s tebou
o tvojej dodávke! Nezaujíma ťa, čo ti hovorím? Budeš stále odbáčať od témy, alebo pôj-
deš po tie kľúče?“

Teraz je už aj Michal rovnako rozčúlený. „Nepoviem už ani slovo o svojej dodávke
dovtedy, kým ťa nevezmem do nemocnice, aby ti tú ranu zašili – lebo inak sa nedožiješ
toho, aby si tú dodávku použil!“

�  �  �

Denis mal šľachetné úmysly: chcel pomôcť svojmu priateľovi so sťahovaním. Ale Mi-
chal si všimol oveľa naliehavejšiu potrebu v Denisovom živote. Aj my prichádzame k Bohu
s mnohými šľachetnými žiadosťami, ale on im nebude venovať pozornosť, ak vidí v na-
šom živote hriech, ktorý ničí naše vnútro.



V 1. Samuelovej 3,10 Samuel povedal Bohu: „Hovor, tvoj služobník počúva.“ Avšak príliš často
sa modlíme s prístupom: „Počúvaj, lebo tvoj služobník hovorí!“ Nájdite si Izaiáša 55,2b-3
a napíšte si, čo by Boh rád pre nás urobil.

Za koho by som sa mal modliť?
Nasledujúcu ilustráciu budete mať vždy „poruke“, keď sa budete modliť.  Len sa pozrite na
svoju ruku, aby ste si spomenuli, za koho by ste sa mali modliť!6
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„Modlitba je predovšetkým
počúvanie Boha. Je to otvore-
nosť. Boh vždy hovorí; vždy
niečo robí. Modlitba je vstu-
pom do tejto aktivity.“ 

– Henri Nouwen

„Modlitba sa začína Bohom. Naša túžba
modliť sa je výsledkom jeho volania k mod-
litbe. Chce nám niečo povedať. Našou zod-
povednosťou je počúvať, čo nám chce
poskytnúť pre naše problémy a potenciál.“ 

– Lloyd Ogilvie

„Duchovné boje sa vyhrávajú
nasledovaním zjavenia, ktoré
dáva Duch Svätý. Ak počúva-
me Boha s detskou závislos-
ťou, povedie nás k víťazstvu.“ 

– John Dawson

Modlitebný denník

Tu je návrh, ktorý vás urobí proaktívnym vo vašom modlitebnom živote a značne po-
silní vašu vieru. Zoberte si zošit alebo niekoľko listov papiera a každú stranu rozdeľte na
tri stĺpce. Označte ich slovami „Dátum“, „Prosba“ a „Odpoveď“. Vždy keď budete vní-
mať, že sa máte modliť za konkrétnu vec, zapíšte si ju aj s dátumom. Keď vám potom
Boh odpovie (ktorýmkoľvek zo štyroch spôsobov), napíšte si to do tretieho stĺpca. Keď
si neskôr spätne prelistujete svoj denník, užasnete nad tým, ako Boh odpovedal na vaše
modlitby! (Dve tlačivá, z ktorých si môžete vyrobiť kópie, nájdete v Prílohe 5.)

Palec je k vám najbližšie,
preto začnite modlit-
bami za tých, ktorí sú

vám najbližší: za manžel-
ského partnera, deti, 
rodičov, súrodencov,

ostatných príbuzných,
priateľov a známych.

Ukazovák vám poukáže
na tých, ktorí vyučujú: na

pastorov, misionárov
a učiteľov. Potrebujú pod-

poru a múdrosť, aby na-
smerovali ľudí správnym

smerom.

Prostredník je najvyšší a pripo-
mína vám, aby ste sa modlili za
svojich vodcov: politických či
ekonomických, za riaditeľa
vašej školy, za vášho šéfa
a pod. Oni formujú naše

mestá, kraje či národ a potre-
bujú Božie vedenie.

Prstenník je váš najslabší
prst a pripomenie vám,
aby ste sa modlili za tých,
ktorí sú slabí, prežívajú
ťažkosti či bolesti. Aj oni
potrebujú vaše modlitby
vo dne i v noci.

Malíček je váš posledný,
najmenší prst. Pripomína
vám, aby ste seba kládli
na posledné miesto vo
vzťahu k Bohu aj k iným.
Modlite sa za svoje po-
treby, radosti, starosti,
plány a sny.



Modlitebný projekt:
Začnem sa modliť za tieto tri žiadosti (za seba alebo za iných) už dnes. Zaväzujem sa,

že sa za ne budem modliť, kým mi Boh nedá definitívnu odpoveď. Budem vytrvalý!

1.

2.

3.

Osobná aplikácia:

Zaväzujem sa, že strávim v modlitbe aspoň _____ minút, _____ deň/dní v týždni, počas na-

sledujúcich _____ týždňov, počnúc _____ (dátum). Požiadam ___________________, aby

ma kontroloval, povzbudzoval a pomohol mi nájsť odpovede na moje otázky ohľadom

modlitebného života.

Naučte sa naspamäť:

1 Duewel, Wesley L., Touch The World Through Prayer (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986), s. 21. 
2 Bright, Bill, Learn How You Can Help Change the World Thru Prayer (San Bernardino, CA: CCC, 1975), s. 1.
3 Mitchell, Curtis C., Praying Jesus' Way (Old Tappan, NJ: Revell, 1977), s. 99–100.
4 Askins, Fred, “Prayer: The Great Rusty Cannon,” Discipleship Journal, číslo 49 (1989), s. 15.
5 Lewis, C. S., Prayer: Letters to Malcolm (Glasgow, Scotland: William Collins Sons, 1963), s. 34.
6 Autorom pôvodného výtvarného diela je Al Langness.
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Spojenie v oblasti modlitby:
„Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili.
Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola
úplná!“

– Ján 16,24

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:

„Prídeš sa 
so mnou 

porozprávať?“



Spojenie v oblasti svedectva
Šírenie spojení s Bohom vo vašom okolí

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Jednou z najzáhadnejších postáv histórie bol

Luigi Tarisio. Narodil sa v Miláne v r. 1792. Povola-
ním bol tesársky učeň. Celý svoj život strávil Tari-
sio tým, že chodil po vidieku a hľadal vzácne
husle. Mal zvláštny dar vysliediť tie najvzácnejšie
husle vyrobené skutočnými majstrami. Po ich za-
kúpení ich bezpečne schoval vo svojom malin-
kom byte, aby sa nepoškodili. V priebehu rokov
predal len niekoľko nástrojov, aby mal na živoby-
tie, no väčšina týchto huslí zostala skrytá v bez-
pečí jeho domova. Navštevovali ho niektorí
z najväčších hudobníkov sveta, len aby ich videli.

Mohli sa pozrieť na jeho vzácne poklady, ale nikdy im nedovolil na nich hrať.

Jeho najvzácnejšie husle boli majstrovským dielom Antonia Stradivariho. Tarisio sa vy-
chvaľoval, aké sú krásne, ale za nič na svete ich nechcel nikomu ani len ukázať. Nikdy. Nazý-
val ich „Mesiášom“, pretože, ako povedal: „Sú ako Mesiáš, ktorého všetci očakávame, ale
nikdy nevidíme.“

Tarisio zomrel v októbri 1854. V jeho zapratanom byte sa našlo 246 znamenitých huslí,
vrátane „Mesiáša“. Vo svojej oddanosti husliam na dlhý čas olúpil svet o všetku tú krásnu
hudbu, ktorú mohli tie nástroje priniesť, keby neboli bývali schované.1

Boh nechce, aby sme jeho pravého Mesiáša uzamkli vo svojom vnútri – vzácneho pre
nás, ale skrytého pred svetom. Jeho prítomnosť je pre náš život neuveriteľným požehna-
ním a on túži po tom, aby mohol požehnať aj ďalších. Ako by sme mohli čo i len pomyslieť
na to, aby sme ho sebecky uchovávali v neprístupných kútoch nášho života?

Bill Bright, zakladateľ misijnej organizácie Campus Crusade for Christ (Hlas pre Krista), sa
často pýta: „Čo je to najlepšie, čo sa vám kedy prihodilo?“ Väčšina z nás by odpovedala:
„Spoznanie Ježiša Krista ako môjho Spasiteľa,“ pretože dôsledky tejto udalosti sú večné.
Hneď nato vám však položí ďalšiu otázku: „A čo je teda to najlepšie, čo môžete urobiť pre
niekoho iného?“ Ako by ste mu odpovedali?

Aké sú vaše súčasné postoje a pocity ohľadom svedectva o vašej viere v Krista iným? Vzru-
šuje vás táto myšlienka, alebo vo vás vyvoláva strach? Cítite sa v tomto smere odvážny,
alebo sa bojíte odmietnutia, ktoré niekedy prichádza? Cítite sa sebaistý, alebo zmätený? Be-
riete to ako povinnosť, alebo ako túžbu?
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9. kapitola

Modlitba: 
„Ďakujem Ti,
Otče, že tak veľmi
túžiš použiť nie-
koho ako ja pri
svojej snahe znovu
získať našu zem.
Daj mi lásku, zruč-
nosti, poznanie
a nadprirodzené
spojenia, aby som
bol v tomto pro-
cese účinným ná-
strojom Tvojej
lásky. Amen.“

„Jeden z najväčších
omylov, ktorý pre-
vláda medzi kresťan-
mi po dlhé stáročia,
je názor, že ľudia ne-
chcú poznať Boha.
Cestujem po celom
svete, ale všade, kde
prídem, vidím pravý
opak. Duch Svätý vy-
volal v srdciach mi-
liónov ľudí hlad po
Bohu .“2

– Bill Bright
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Čo je evanjelium?
Ponúkame vám tri stručné zhrnutia evanjelia z Písma. Nájdite si každú pasáž v Biblii

a napíšte si kľúčové prvky evanjelia spomenuté v jednotlivých pasážach:

Zhrnutie evanjelia: Všetci ľudia sú pred Bohom vinní z hriechu. Trestom za hriech je
smrť – večné oddelenie od Boha. Ale Boh nás tak miloval, že poslal svojho Syna, Ježiša
Krista, aby vzal trest za náš hriech na seba, keď zomrel na kríži. O tri dni neskôr bol vzkrie-
sený z mŕtvych, dnes je živý a bude žiť naveky. Ak človek činí pokánie zo svojho hriešneho
života (t. j. zmení svoje zmýšľanie a vráti sa k Bohu) a verí, že Ježiš Kristus je Syn Boží a do-
káže ho zachrániť pred večnou smrťou, získa odpustenie, správne postavenie pred Bohom
a večný život.

Boli nejaké prvky z vyššie uvedenej definície, ktorým ste nerozumeli, keď ste prijali Krista?
Ak áno, ktoré? Rozumiete im teraz?

Čo znamená svedčiť?
Svedčiť– v najširšom zmysle slova – je povedať, čo viete. Ako Peter a Ján povedali ži-

dovským vodcom (ktorí sa im snažili zabrániť vo vydávaní svedectva): „My nemôžeme ne-
hovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Skutky 4,20). Čo ste videli a počuli vy o Ježišovi?
Keď odovzdávate tieto veci tým, ktorí ho ešte nepoznajú, svedčíte.

Predstavte si súdnu sieň. Každá osoba tam má špecifickú úlohu a zodpovednosť. Keby ste
boli „svedok“, aké by boli vaše zodpovednosti?

Bolo by vašou úlohou presvedčiť porotu o niečom? To sa môže stať, ale to nie je vaša
úloha. Máte sa hrať na žalobcu? Na obhajcu? Na sudcu? Nie – stačí, ak budete „hovoriť
o tom, čo ste videli a počuli“ a ostatné urobí Boh.

Od svedka v súdnej sieni sa očakáva, že bude „hovoriť pravdu,
celú pravdu a nič iné, len pravdu“. Od Kristovho svedka by bolo ne-
čestné predstaviť sa vo falošnom svetle preháňaním alebo podceňo-
vaním toho, čo sa stalo vo vašom živote. Neobstojí však ani zamlčanie
pravdy. Jednoducho buďte čestný a dovoľte, aby váš život bol otvo-
renou knihou, ktorú môže čítať každý, kto má záujem. Ak to doká-
žete, budete naozaj užitočným a efektívnym svedkom pre Krista!
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Pre lepšie 
pochopenie:
Slovo „evanjelium“
je z gréckeho
slova euangelion,
čo znamená „dobrá
správa“ alebo
„dobrá zvesť“.
Toto slovo je tiež
koreňom slova
„evanjelizácia“.3

Ján 3,16

1. Korinťanom 15,3-4

Lukáš 24,46-48

�

�

�

„Úspešné svedectvo
znamená byť inicia-
tívny, v moci Ducha
Svätého svedčiť
o Kristovi a výsledky
ponechať na Boha.“ 

– Bill Bright

„Takto nech ho-
voria tí, ktorých
Hospodin vykúpil,
ktorých vykúpil
z ruky protivníka.“

– Žalm 107,2



Božia úloha pri svedectve
Keď niekomu rozprávate, čo ste videli a počuli, ani Boh nezaháľa – koná spôsobmi,

ktoré si pravdepodobne neuvedomujete ani vy, ani človek, s ktorým hovoríte.

Prečítajte si Jána 16,7-11 v Biblii. („Pomocník“ alebo“„Tešiteľ“, o ktorom sa hovorí v tejto
pasáži, je Duch Svätý, ktorého mal Boh poslať čoskoro po Kristovom vzkriesení.) Čo urobí
Duch Svätý podľa tejto pasáže?

Je podľa verša vpravo posolstvo evanjelia len ako hociktoré iné posolstvo, alebo má aj ne-
jakú inú, jedinečnú stránku? Čo to je?

Aké zasľúbenie máme podľa verša vľavo, keď odo-
vzdávame Božie slovo prostredníctvom posolstva
evanjelia?

Čo bude teda robiť Boh, kým vy niekomu svedčíte o evanjeliu?

Keďže Božia rola je pre plodné svedectvo rozhodujúca, akú úlohu by mala hrať vo vašej
evanjelizačnej stratégii modlitba?

Prečo by som mal svedčiť?
Uvádzame niekoľko pasáží, ktoré pomôžu odpovedať na tú otázku. Vyhľadajte si verše

a zapíšte si svoje postrehy.
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„Pri osobnej evanje-
lizácii pár minút
v modlitbe vykoná
pre človeka viac ako
dve hodiny rozprá-
vania.“ 

– D. L. Moody

„Veď ja sa nehan-
bím za evanjelium,
lebo ono je mocou
na spásu pre kaž-
dého veriaceho,
najprv Žida, potom
Gréka.“ 

– Rimanom 1,16

„Vždy dbaj na to,
aby si hovoril Bohu
o ľuďoch predtým,
než povieš ľuďom
o Bohu.“ 

– Joe Aldrich

„Lebo ako padá dážď a sneh z neba
a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrod-
ní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na
siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane
s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst.
Nevráti sa ku mne naprázdno, pre-
tože urobí to, čo som si želal, a dosiah-
ne to, kvôli čomu som ho poslal.“ 

– Izaiáš 55,10-11 

Pasáž Mal by som svedčiť, lebo...

Marek 16,15

Lukáš 19,10 a
2. Petrov 3,9

Rimanom 10,13-14

Ján 10,10b

Lukáš 9,26



Ako mám svedčiť?
Vydávanie svedectva zahŕňa dva veľmi dôležité aspekty. Svedčíme tým, akým životom

žijeme, a svedčíme svojimi slovami – verbálnou komunikáciou. Jedno bez druhého nestačí.
Náš život komunikuje neveriacim kontext a potvrdenie posolstva, ktoré hlásame, kým naše
slová komunikujú obsah – veci, ktoré treba pochopiť, aby sa človek mohol rozhodnúť pre
Krista. Ak žijeme kresťanský život bez toho, aby sme o ňom svedčili aj slovami, ponechá-
vame neveriaceho v neistote ohľadom toho, čo by mal urobiť. Ak svedčíme slovami, ale ži-
jeme životom, ktorý protirečí nášmu posolstvu, ponechávame neveriaceho v istote...
istote, že nemá záujem o naše prázdne slová!

Svedectvo prostredníctvom nášho života
Ak ľudia dostanú na výber, väčšina sa rozhodne skôr pre to, čo vidí, než čo počuje. Ak

by ste raz v noci prechádzali pochybnou časťou mesta a na konci ulice by ste uvideli postá-
vať nebezpečne vyzerajúceho muža s poloprázdnou fľašou alkoholu a bejzbalovou pálkou,
čo by ste si pomysleli? Zmenili by ste názor, keby povedal: „Prepáčte, mohli by ste sem prísť
na chvíľku? Zdá sa mi, že som stratil kontaktnú šošovku...“ Znie to celkom normálne, ale to,
čo vidíte, je nepríjemné a zrejme by ste sa k nemu ani nepriblížili.

Podobne tí, ktorí nepoznajú Krista, budú pozorovať náš život a vždy budú predpokla-
dať, že naše činy odrážajú pravdu o nás a o tom, aké úprimné je naše posolstvo. Prázdne
reči nestačia.

Čo máme robiť podľa verša vľavo?

Ako by ste to mohli urobiť konkrétne vo vašom živote?

Tento verš hovorí, že naše činy by mali mať dvojfázový cieľ. Ktoré sú tie dve fázy?

Keď zabúdame na to, že naše činy tvoria veľkú časť nášho kresťanského svedectva, ško-
díme napredovaniu Božieho kráľovstva. Prečítajte si 1. Korinťanom 15,34. V tomto verši
Pavol karhal korintských kresťanov, pretože im zjavne nezáležalo na tom, aký negatívny
vplyv mal ich hriešny život na neveriacich v ich okolí. Čo by podľa vás povedal modernej
kresťanskej cirkvi dnes?

Svedectvo prostredníctvom našich slov
Je veľmi dobré, keď z našich činov neveriaci vidia vyžarovať Boha. Tých, ktorých srdce

Boh pripravil, bude toto svetlo priťahovať. Prinajmenšom budú zvedaví na to, čo nás po-
háňa. Takže keď budú pripravení počúvať, čo im povieme?

Existujú štyri kľúčové fakty, ktoré – ak ich správne komunikujeme – pomôžu človeku
pochopiť evanjelium a urobiť rozhodnutie prijať Krista. Hlbšiu analýzu týchto štyroch fak-
tov nájdete v Prílohe 1 (strany 143-147).

Boh miluje každého človeka a stvoril nás, aby sme s ním mali večné spoločenstvo.

Aká bola hlavná motivácia Boha podľa verša vľavo, keď poslal svojho Syna, aby zomrel
za hriechy ľudí?
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„Ľudia možno nebu-
dú čítať evanjelium
viazané v tulenej
koži, safiáne, či plá-
tenej väzbe; ale ne-
môžu uniknúť evan-
jeliu v kožených to-
pánkach.“ 

– Donald Grey 
Barnhouse

„Nech tak svieti
vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky
a oslavovali vášho
Otca, ktorý je
v nebesiach!“ 

– Matúš 5,16

„Keby kresťania dô-
sledne žili podľa uče-
nia Krista opísaného
v Biblii, celá India by
bola dnes kresťan-
ská.“

– Mahátma Gándhí

11„Veď tak Boh mi-
loval svet, že dal
svojho jednorode-
ného Syna, aby
nezahynul nik, kto
v neho verí, ale
mal večný život.“ 

– Ján 3,16



Každý človek zhrešil a prerušil tento vzťah s Bohom. Ak sa to nevyrieši, v koneč-
nom dôsledku to vedie k večnému oddeleniu od Boha.

Koľko ľudí zhrešilo podľa týchto dvoch veršov vpravo? ________________

Koľko ľudí potrebuje spasenie, ktoré Boh ponúka cez Krista? ________________

Čo ak niekto, komu svedčíte, nesúhlasí s týmto faktom a má pocit, že on nezhrešil, ani ne-
potrebuje Spasiteľa?

Boh poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby na seba vzal trest za náš hriech, a tak nám
umožnil opätovné spojenie s Bohom.

Čo bolo Božím cieľom podľa 1. listu Petra 3,18 (vpravo), keď poslal Krista zomrieť?

Ježiša po ukrižovaní Duch Svätý oživil. Čo dokazovalo jeho vzkriesenie tým, ktorí ho nasle-
dovali – tým, ktorým predtým povedal, že je Boží Syn?

Obeť Ježiša Krista sa na nás aplikuje individuálne, keď rozhodnutím svojej vôle vie-
rou prijmeme Krista.

Stačí jednoducho poznať tri predchádzajúce fakty, alebo potrebujeme aj niečo urobiť
podľa Jána 1,12 (vpravo)? Ak áno, čo?

Mohol by niekto byť kresťanom na základe výsady, že sa narodil do kresťanskej rodiny?
Mohol by sa niekto stať kresťanom náhodne alebo pasívne? Prečo alebo prečo nie?

Používajte Božie slovo!

Prečítajte si Hebrejom 4,12 vo svojej Biblii. Čo tým podľa vás autor myslí, keď hovorí, že
Božie slovo je „živé a účinné“?

Ako by vám to mohlo pomôcť pri svedectve?
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„Tým však, čo ho
prijali a veria v je-
ho meno, dal moc
stať sa Božími
deťmi.“

– Ján 1,12

„Veď aj Kristus tr-
pel raz navždy za
hriechy, spravod-
livý za nespravodli-
vých, aby vás pri-
viedol k Bohu. Bol
usmrtený v tele,
ale oživený v Du-
chu.“ 

– 1. Petrov 3,18

„Všetci sme blú-
dili ako ovce, kaž-
dý išiel svojou ces-
tou, ale Hospodin
na neho [Ježiša]
uvalil neprávosti
nás všetkých.“ 

– Izaiáš 53,6

„Lebo všetci zhre-
šili a nemajú Božiu
slávu.“ 

– Rimanom 3,23

Pomôcka: 
Ak môžete, použí-
vajte pri svedectve
Bibliu. Spomeňte
verše, ktoré ste sa
naučili naspamäť,
alebo otvorte Bib-
liu a požiadajte
osobu, ktorej
svedčíte, aby na-
hlas prečítala kľú-
čové pasáže. Dve
z najmocnejších
slov v evanjelizač-
ných príhovoroch
Billyho Grahama sú:
„Biblia hovorí...“

22

44

33

Skvelá evanjelizačná pomôcka: 

Tieto isté štyri fakty možno nájsť v takmer každej evanjelizačnej metóde.
Avšak veľmi účinnú prezentáciu nájdete v brožúrke Billa Brighta „Chcel by si
spoznať Boha osobne?“. Už milióny ľudí vďaka nej spoznali Krista počas uply-
nulých päťdesiat rokov. Môžete si ju objednať na adrese: Hlas pre Krista,
P. O. Box 43, 840 02 Bratislava 42 alebo na webstránke www.hpk.sk.



Vaše svedectvo
Keď príde na evanjelium, ľudia majú právo nesúhlasiť s vašimi argumentmi, vašou teo-

lógiou, vašimi predpokladmi a závermi. Ale jedna vec, ktorú nemôžu poprieť, je vaša
osobná skúsenosť.

V Jánovi 9 Ježiš daroval zrak mužovi, ktorý bol od narodenia slepý. Ježišovi nepriatelia
spochybnili uzdravenie muža a pokúšali sa dosiahnuť, aby poprel, že to bol zázrak. Pove-
dali mu, že Ježiš je hriešnik. Trápili ho, podrobili ho krížovému výsluchu a zahrnuli ho uráž-
kami. Nemal všetky odpovede – ani zďaleka! Ale hlavná vec, ktorú povedal a ktorú nemohli
vyvrátiť, bola: „Jedno viem, že som bol slepý, a teraz vidím!“ (verš 25)

Aj keď je dobré, ak dokážete niekomu prezentovať evanjelium podľa Písma, jedným
z najlepších spôsobov „prípravy pôdy“ je porozprávať svoje osobné svedectvo – dobre
premyslené, dvoj- až trojminútové zhrnutie toho, ako ste spoznali Krista.

Osobné svedectvo obyčajne pozostáva z troch častí:

1. Pred – Aký bol váš život pred prijatím Krista.

2. Ako – Presne ako ste dospeli k rozhodnutiu prijať Krista.

3. Po – Aký bol váš život po prijatí Krista. 

Najlepšie je, ak do svojho svedectva votkáte posolstvo evanjelia, aby po skončení vášho
rozprávania poslucháč jasne vedel o svojej potrebe Krista a o tom, ako sa stať kresťanom.

Prečítajte si Skutky 26,1-23. Židia zajali a uväznili Pavla. Predviedli ho pred kráľa Ag-
rippu. Pre Pavla to bola vynikajúca príležitosť, aby povedal svoje svedectvo! Napíšte zhrnu-
tie Pavlovho svedectva:

ÚLOHA: Na osobitný list papiera napíšte tri časti svojho svedectva – každú časť na tretinu
až polovicu strany. Ak ste sa stali kresťanom v detstve a nemôžete si spomenúť na svoje
obrátenie, zamerajte sa na väčšiu krízu a bod obratu vo svojom živote, kedy ste konečne
dovolili Ježišovi Kristovi, aby sa stal vaším Pánom (za predpokladu, že ste ho skutočne uči-
nili Pánom; ak nie, teraz je ten správny čas!).

Keď budete písať, tu je niekoľko vecí, ktorým sa treba vyhnúť:

1. Zveličovanie („Keď som mal štyri roky, denne som sa opíjal.“)

2. Zaujímavé všeobecnosti („Môj život bol strašný predtým, než som spoznal Krista.
A teraz je všetko absolútne úžasné!“)

3. Negatívne rozprávanie o nejakej konkrétnej osobe, cirkvi alebo denominácii.

4. Náboženský žargón („Duch Svätý ma usvedčil, potom som činil pokánie a bol som
spasený!“)

5. Priveľa detailov; priveľa bodov; nedôležité fakty a odbočky.

6. Prílišné zameranie sa na svoj hriešny život pred prijatím Krista s cieľom ohromiť po-
slucháčov. (Miesto toho sa sústreďte na to, ako konal vo vašom živote Duch Svätý.
Postavte do centra diania Ježiša, nie satana!)
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Pavlov život pred spasením: 
Verše 1–11

Ako bol Pavol spasený: 
Verše 12–18

Pavlov život po spasení: 
Verše 19–23

Verše, ktoré obsahujú prvky
evanjelia: 

Skvelá webová
stránka: 
„Five Clicks To
Sharing Your Faith“
je stránka, ktorá
vám pomôže zo-
staviť osobné sve-
dectvo interaktív-
nym, jednoduchým
a kreatívnym spô-
sobom. Viac infor-
mácií o tejto proble-
matike získate
(v angličtine) na
www.5clicks.com. 



Čo ak ma odmietnu?
Je zrejmé, že niektorí ľudia nebudú radi počúvať evanjelium. Čo povedal Ježiš vo verši
vpravo o tom, kto je v skutočnosti odmietnutý, keď niekto nereaguje pozitívne na vaše
evanjelizačné pokusy?

Vždy si pamätajte, že daný človek väčšinou neodmieta vás ako človeka. Jednoducho
nesúhlasí s názorom, ktorý zastávate. Robí to celý čas v najrôznejších kontextoch – a vy
tiež. V skutočnosti odmieta len Ježiša Krista a jeho Svätého Ducha, ktorí sa ho pokúšajú
presvedčiť o jeho potrebe Spasiteľa. Neberte to preto osobne.

Treba zdôrazniť aj to, že po svedectve nie vždy nasleduje obrátenie. Nie je tu pomer
jedna ku jednej! Vydávanie svedectva je proces, ktorý môže nakoniec viesť k obráteniu.
Väčšina neveriacich (zvlášť dospelých) potrebuje prejsť procesom „nadprirodzeného vzde-
lávania“, ktorý postupne rozptýli ich pochybnosti a rozpustí dymovú clonu, ktorou satan
roky zahmlieval ich myseľ. Človek môže počuť zvesť evanjelia z piatich alebo desiatich rôz-
nych zdrojov a vždy sa dostane o krôčik bližšie k viere v Krista, kým nie je konečne pripra-
vený na „rozhodný krok“. Vždy keď niekomu svedčíte o evanjeliu, pomáhate mu dostať sa
trochu bližšie k Pánovi.

Prečítajte si 1. Korinťanom 3,5-10. Apollo bol evanjelista ako Pavol. Vidíte partnerský vzťah
medzi jednotlivými svedkami? Čo podľa vás znamená výrok vo verši 6, kde sa hovorí: „Ja
som sadil, Apollo polieval...“

Na čo poukazoval Pavol, keď ten verš ukončil slovami „... ale Boh dáva vzrast“?

Neviem odpovedať na ich otázky!
Nie ste sám! Ľudia môžu položiť milión otázok o kresťanstve. Niekedy sú to logické

prekážky v ich viere; inokedy sú to jednoducho dymové clony, ktoré si postavia, aby sa ne-
museli zaoberať tou pravou otázkou, či prijmú alebo odmietnu Ježiša Krista ako svojho
Spasiteľa. Dôverujte Duchu Svätému, aby vám ukázal, o ktorý prípad ide.

Ak sa pri vašom svedectve vyskytne nejaká otázka, ktorá by mohla odviesť rozhovor na
slepú koľaj, povedzte: „To je dobrá otázka a zasluhuje si odpoveď. Ale nateraz radšej po-
kračujme v tom, čo sme začali. Ak na ňu počas tejto prezentácie nenájdeme odpoveď, spý-
taj sa ma na to na konci, dobre?“

Ak vám položí opodstatnenú otázku, na ktorú však neviete odpovedať, jednoducho
povedzte: „Nepoznám na to odpoveď, ale skúsim to pre teba zistiť.“ Potom choďte a náj-
dite odpoveď! Buďte ako Dawson Trotman, zakladateľ organizácie Navigators, ktorý sa za-
viazal, že tá istá otázka ho už nikdy nezaskočí dvakrát!

Akú radu dáva Pavol Timotejovi, svojmu mladému učeníkovi, v 2. liste Timotejovi 2,16.23-26?

Vo verši vpravo sme napomínaní, aby sme sa aktívne pripravili na otázky ľudí. Aké praktické
kroky môžete podniknúť, aby ste poslúchli toto napomenutie?
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„Kto vás počúva,
počúva mňa. Kto
vami pohŕda,
mnou pohŕda.
A kto pohŕda
mnou, pohŕda
tým, ktorý ma
poslal.“ 

– Lukáš 10,16

Keď zistil, že jeho
priateľ nemá so se-
bou žiadne evanjeli-
začné traktáty, neve-
riacky sa ho opýtal:
„Nenosíš nič, čo by
si dal ľuďom, ktorí
potrebujú Pána? Na
čo je dobrý vojak
bez munície?“4 

– Dawson Trotman 

„Buďte vždy pri-
pravení dať odpo-
veď každému, kto
vás žiada o zdô-
vodnenie nádeje,
ktorá je vo vás,
ale robte to v ti-
chosti, s bázňou
a dobrým svedo-
mím...“ 

– 1. Petrov 
3,15b-16a



Ako môžem nadviazať evanjelizačný rozhovor?
Otázky sú vždy dobrým spôsobom, ako nadviazať rozhovor s ľuďmi. Prečítajte si Skutky
8,26-38. Ako začal Filip svoje evanjelizačné stretnutie s Etiópčanom?

Tu je niekoľko nápadov, ako by ste mohli začať rozhovor o Kristovi:

• Rozmýšľate niekedy o duchovných veciach (alebo o Bohu, nebi, nadprirodzene, ži-
vote po smrti)?

• Z akého duchovného zázemia pochádzate?

• Chodíte do kostola? Prečo alebo prečo nie? Čo učia vo vašom kostole/zbore?

• Povedali by ste, že ste spokojný so svojím vzťahom s Bohom, alebo máte pocit, že
v ňom niečo chýba?

• Máte vzťah s Bohom alebo ste ešte stále „na ceste“?

• Všimol som si krížik, ktorý nosíte – ste kresťan? [Ak nie je:] Chceli by ste vedieť, čo
symbolizuje ten kríž?

• Počuli ste niekedy o „Štyroch duchovných zákonoch“?

• [Po nejakej kresťanskej akcii:] Čo si o tom myslíte? Dávalo vám to zmysel? Chceli by
ste počuť viac?

• [Známemu:] Povedal som ti už niekedy o tom, ako sa začal môj vzťah s Bohom?

Osobná aplikácia
Napíšte si mená desiatich neveriacich, za ktorých spasenie by ste sa chceli začať modliť:

� Dajte si záväzok, že sa budete pravidelne modliť za týchto ľudí.

� Buďte bdelý a pripravený na stretnutia, ktoré pre vás pripraví Boh. Ide o situácie, ktoré
pre vás zariadi Boh, keď môžete byť s niekým, za koho sa modlíte. On už pripravuje
srdce daného človeka a teraz čaká na vás, že otvoríte ústa, aby cez ne mohol Boh pre-
hovoriť!

Naučte sa naspamäť:

1 Príbeh z e-mailov na stíšenie od Chucka Clarka: „Paraclete.“ Objednať pravidelné zasielanie týchto e-mailov
si môžete na adrese: ParacleteLetter-subscribe@yahoogroups.com. 

2 Bright, Bill, Ako viesť druhých ku Kristovi (séria Poznaj a odovzdaj, 6. diel), (Hlas pre Krista, 2001), s. 8.
3 Brown, Colin (ed.), The New Int'l Dictionary of New Testament Theology (Grand Rapids, MI: Zondervan,

1967), zv. 2, s. 109 a ďalej.
4 Skinner, Betty Lee, Daws (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1974), s. 189.
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Pomôcka: 
Skvelá modlitba,
ktorú sa môžete
modliť za svojich
neveriacich priate-
ľov, sa nachádza
v Efezanom 1,17-19.

Osoby, za ktoré sa chcem modliť:

1. 6.

2. 7. 

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Spojenie v oblasti svedectva:
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je
mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv
Žida, potom Gréka.“ – Rimanom 1,16 

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:

„Povieš o mne
iným?“



Spojenie v oblasti duchovného boja
Ako čeliť nášmu protivníkovi

Prečo vytvoriť toto spojenie?
„Ako príjemne nám bude na tejto plavbe po mori,“ zakričal Martin svojej manželke. Už

sa neviem dočkať, kedy budem hrať shuffleboard1 a cítiť závan morského vetra!“

„Ó, áno, Martin,“ nadchýnala sa Maude. „Na čo sa ja teším, sú tie prepychové bankety!
Som zvedavá, či nás kapitán aspoň raz pozve, aby sme si sadli k jeho stolu.“

„Som si istý, že áno,“ odvetil Martin. „A čo povieš na tanec pri mesačnom svite na pro-
menádnej palube?“

„Martin, ty starý Rómeo! Aký skvelý, skvelý čas tu prežijeme,“ povzdychla si.

	  	  	

O niekoľko dní konečne na hlavnej palube stretli kapitána .

Martin ho pozdravil, „Dobrý deň, pán kapitán! Mohli by ste zastať na slovíčko?“

„Prečo nie, isteže. Pokiaľ to nebude dlho trvať. Viete, som dosť zaneprázdnený.“

„Áno, chápem,“ začal Martin. „No, viete, práve o tom sme chceli s vami hovoriť. Všimli
sme si, že personál na tejto plavbe je asi veľmi zaneprázdnený – niekedy až príliš zaneprázd-
nený na to, aby venovali pozornosť našim potrebám. Stále niekam utekajú – ak viete, čo
tým myslím. Niekedy sú dokonca neslušný!“

Kapitán vyzeral zmätený. „Nie som si istý, čo tým myslíte...“

Teraz bol rad na Maude. „Kapitán, keď sme si zakúpili túto plavbu, očakávali sme tro-
chu viac luxusu, trochu viac pozornosti. Miesto prepychových banketov nám vaša kuchyňa
podáva podpriemerné jedlá! Miesto pekných, mäkkých palubných ležadiel nám ponúkate
len vrecia s pieskom! Je to odporné!“

„A miesto shuffleboardu,“ dodal Martin, „nás váš animátor sústavne núti, aby sme ro-
zoberali a znovu poskladali palubné delá. Prvýkrát to bolo celkom zaujímavé. Ale po dvad-
siatykrát, viete, to začína byť otrava...“

„Ale to sú...“

Maude mu skočila do reči: „Ak od nás očakávate pozitívne referencie, budete musieť
niečo urobiť so všetkými tými poplachmi a húkaním sirény, len čo niečo vybuchne. Vlastne,
mohli by ste, prosím, zariadiť, aby prestali strieľať z tých kanónov v každú dennú a nočnú
hodinu? Tak ma to znervózňuje!“

„A tie kamikadze lietadlá,“ pokračoval Martin. „Počujte – mám ich už dosť! Tí maniaci
by mohli niekoho zraniť!“

Kapitán konečne pochopil, v čom je problém. „Ľudia moji, ja neviem, ako ste sa dostali
na palubu tejto lode, alebo že prečo si myslíte, že ste na výletnej plavbe. Toto je vojnová
loď a my sme vo vojne!“

Mnohí kresťania zastávajú podobný mylný názor na to, kde sa nachádzajú. Je absolútna
pravda, že Ježiš prišiel, aby vám dal naplnený život. Musíte si však uvedomiť, že (vo veľmi
skutočnom zmysle slova) okolo nás zúri vojna. Hojnosť, ktorú nám Ježiš prináša, budeme
prežívať v tomto kontexte – aspoň počas tohto obdobia našej večnej existencie. Boj, v kto-
rom sa nachádzame, nie je o územie alebo politickú moc; je o večnú dušu mužov a žien. Vaše
myšlienky, motívy, priority, silné stránky, majetok i telo sú oblasti, o ktoré sa vedie boj.

Ak sa naučíte, ako sa brániť pred vaším nepriateľom, budete v bezpečí. A ak sa naučíte,
ako viesť protiútok, rozšírite Božie kráľovstvo na zemi a potlačíte nepriateľov vplyv.
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10. kapitola

Modlitba: 
„Otče, túžim Ti
robiť vo všetkom
radosť. Mám však
nepriateľa, ktorý
sa stavia proti tej-
to mojej túžbe.
Jeho cieľom je zni-
čiť ma. Ale Tvoja
moc je nekonečne
väčšia než jeho!
Nauč ma s ním bo-
jovať, aby som sa
mohol ubrániť
a nepodľahnúť je-
ho temnému krá-
ľovstvu. Amen.“

„Dovoľujem si tvr-
diť, že v časoch kres-
ťanskej antropológie
sme stratili niečo
rozhodujúce... Stra-
tilo sa povedomie
kozmického boja,
ktorý sa viditeľne
odohráva na javisku
svetových dejín.
V stávke je posilne-
nie – alebo oslabenie
– duchovných síl zla,
ktorému ide o zniče-
nie Kristovho kráľov-
stva.“2 

– James Stewart,
škótsky teológ



Opis nášho protivníka
V 2. liste Korinťanom 2,11 Pavol o satanovi hovorí: „... veď jeho zámery poznáme.“

Pavol ich poznal, ale žiaľ, väčšina dnešných kresťanov ich nepozná – dokonca ani pomerne
zrelí kresťania. Ale to nemusí byť váš prípad! Cieľom tohto štúdia je pomôcť vám, aby ste
pochopili svojho nepriateľa a vedeli, ako môžete zvíťaziť nad jeho úmyslami.

Satanov pôvod
Prečítajte si Ezechiela 28,12-19 v Starej zmluve. V tejto pasáži Duch Boží hovorí cez pro-

roka Ezechiela proti týrskemu kráľovi – veľmi diabolskému kráľovi. V tomto vyhlásení v pod-
state hovorí: Kráľ týrsky, tvoje vlastnosti sú presne ako satanove – teraz ti poviem jeho
históriu – a jeho osud...“

Aký bol satan na počiatku svojej existencie? (Pozrite verše 12–15a, 17.) 

Verš 15b hovorí, že sa v ňom „zistila zvrátenosť“. Aký bol potom? (Pozrite verše 16–18a.)

Pre lepšie porozumenie satanovho hriechu a vzbury si prečítajte Izaiáša 14,12-17 v Starej
zmluve. Tu hovorí Boh cez iného proroka (Izaiáša) k inému kráľovi (babylonskému), použi-
júc tú istú tému: „Si presne taký istý ako satan – v tom a tom...“

V tejto pasáži satan päťkrát vyhlasuje, čo urobí. Čo bolo hlavným zámerom jeho arogant-
ného chvastúnstva ohľadom toho, čo „plánoval“ uskutočniť?

Dvanásty verš spomína Boží súd nad satanovou pýchou. Kedysi bol
„jasnou hviezdou“ a „synom rannej zory“ (SECAV). Aký bol jeho trest?

Ježiš Kristus bol očitým svedkom tejto udalosti. Prečítajte si Lukáša
10,18. Čo videl?

Tá istá udalosť sa spomína aj v Zjavení 12,9. V tejto pasáži je „veľký drak“ zvrhnutý na zem,
ale kto s ním ešte bol?

V našich každodenných zápasoch s protivenstvami, skúškami a útlakom často pokladáme
za svojich nepriateľov ľudí okolo nás a snažíme sa ich zničiť. Ale čo hovorí Biblia v Efeza-
nom 6,12, kto je naším skutočným nepriateľom, proti komu by sme mali bojovať?
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Pomôcka: 
Zjavenie 12,4 uka-
zuje, že satanovi
sa ku svojej vzbure
podarilo zverbo-
vať len tretinu an-
jelov, kým veľká
väčšina zostala na-
ďalej lojálna a po-
slušná Bohu.
Vzbúrenci sa stali
démonmi, zvyšok
ostal anjelmi.

Pomôcka: 
Boh stvoril satana
i ostatných anjelov
dokonalých a svä-
tých. On nikdy ne-
stvoril zlo. Satan,
využijúc svoju slo-
bodnú vôľu, s tým
prišiel sám od se-
ba. A hneď od za-
čiatku Boh vedel,
ako to bude riešiť:
milosťou, milosr-
denstvom, vierou
a obeťou svojho
vlastného Syna,
Ježiša Krista.

„Veď náš boj nie
je proti krvi a telu,
ale proti kniežat-
stvám, mocnos-
tiam, vládcom toh-
to temného sveta
a nadzemským
duchom zla.“ 

– Efezanom 6,12



Satanove ciele a taktika
Vyhľadajte si nasledujúce verše a zapíšte si, čo ste sa naučili o satanových cieľoch a taktike.

Povedzte to jasne! Satanove klamstvá a pokušenia sú veľmi rafinované – a za tisícročia sa
veľa nezmenili. Preskúmajte pasáž z 1. Mojžišovej 3, v ktorej je zaznamenané pokušenie a pád
Adama a Evy. Spojte čiarou štyri podčiarknuté výroky satana s tým, čo naozaj hovorí.
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Pre lepšie 
pochopenie:
Satan nie je „vša-
deprítomný“ ako
Boh. Je iba jednou
jedinou bytosťou.
Ale je napojený na
obrovskú sieť dé-
monov, ktorí s ním
i medzi sebou
veľmi efektívne
komunikujú. Prav-
depodobne nikdy
nebudete v styku
so samotným sata-
nom, len s jeho
podriadenými. Ale
pre zjednodušenie
budeme teraz ho-
voriť o vašej inte-
rakcii s „jeho
pekelným kráľov-
stvom“, ako keby
ste čelili samot-
nému satanovi.

Pasáž Čo robí satan...

Matúš 4,1 Snaží sa pokúšať ľudí, aby robili zle – zvlášť keď sú izolovaní
od ostatných. Skúšal to dokonca aj s Ježišom!

Matúš 4,8-10

Lukáš 8,12

Lukáš 13,16

Ján 8,44

2. Korinťanom 11,14-15

1. Petrov 5,8

Zjavenie 12,9

1. Mojžišova 2,16-17
16Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš

jesť zo všetkých stromov záhrady, 17ale nejedz
zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň,
v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

1. Mojžišova 3,1-5
1Had bol najľstivejší zo všetkých poľných

zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal
žene: NAOZAJ VÁM BOH ZAKÁZAL JESŤ ZO VŠETKÝCH

STROMOV ZÁHRADY?
2Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov

v záhrade jesť smieme, 3ale o ovocí stromu, kto-
rý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte
z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli!

4No had žene povedal: NIE, URČITE NEZOMRIETE!
5BOH TOTIŽ VIE, ŽE V DEŇ, KEĎ BUDETE Z NEHO JESŤ,
OTVORIA SA VÁM OČI a  BUDETE AKO BOH; BUDETE PO-
ZNAŤ DOBRO I ZLO.


 „Chceš povedať, že Boh – ten
obmedzujúci starý lakomec –
vám nedovolí jesť zo žiadneho
stromu v záhrade? Nemôžem
tomu uveriť!“


 „Ó, nerozčuľuj sa. Boh má sklon
preháňať. Ja ti poviem, aká je
pravda: naozaj nezomriete. Ho-
voril to len preto, aby vás držal
pod svojou kontrolou.“


 „Nevidíte, čo sa tu deje? Boh ne-
chce, aby ste zakúsili nové veci,
ktoré rozšíria váš obzor! On vás
obmedzuje!“


 „Boh sa nezaujíma o spojenie
s vami – chce vás držať v neve-
domosti a poddanosti. Nechce,
aby ste boli takí múdri ako on!“



Satanova hlavná taktika: vstupné brány a oporné miesta
Znovu sa môžeme vrátiť až do 1. knihy Mojžišovej, aby sme zistili, ako satan pracuje,

aby zničil ľudí. Nájdite a prečítajte si 1. Mojžišovu 4,1-12. Zaznamenáva narodenie prvých
dvoch synov Adama a Evy, Kaina a Ábela. Žiaľ, zaznamenáva aj prvú vraždu v dejinách – inš-
pirovanú samotným Vrahom. Kain a Ábel priniesli Bohu obete a z nejakého dôvodu Kainova
nebola prijateľná. Nevieme presne prečo – možno to malo niečo spoločné s jeho postojom,
keď ju priniesol. Nech to bolo akokoľvek, Kain bol preto veľmi rozhorčený a nahnevaný.
Boh videl, čo bolo v Kainovom srdci; konfrontoval ho a dal mu veľmi cennú radu – ktorú
Kain neprijal.

Vo verši 7 Boh hovorí Kainovi, že ak nebude robiť, čo je správne, hriech číha pri jeho dve-
rách. Čo podľa vás predstavujú „dvere“?

Prečo tam číha hriech? Čo chce urobiť?

Čo však poradil Boh Kainovi, aby miesto toho urobil?

	  	  	

Podľa Efezanom 4,26-27 sa zdá, že samotný hnev ešte nie je hriechom. Avšak to, čo
urobíme, keď sme nahnevaní, môže byť hriech – náš hnev nás môže v konečnom dôsledku
viesť k hriechu, ak sa s ním včas nevyrovnáme. Ak umožníme negatívnym postojom (hrieš-
nym či nie), aby v nás prebývali, a nesnažíme sa ich odstrániť, riskujeme, že dáme diablovi
„oporné miesto“. Na čo slúži oporné miesto pri lezení na skalu alebo na strom?

Ak máte oporné miesto, „podmanili“ ste si tým bralo alebo strom? ___________________

Dostali ste sa trochu bližšie k tomu, aby ste si ho dokázali podmaniť? _________________

Toto je kľúčová vec, ktorú si treba zapamätať o tom, ako sa satan pokúsi ovplyvňovať
váš život. Nevtrhne doň a nezaujme všetko naraz. To ani nemôže. Ale ak sa mu podarí zís-
kať nejaké malé oporné miesto – napr. ak mu umožníte, aby mal čo len trošičku kontroly
v nejakej malej oblasti – tak sa dostáva zasa o trochu bližšie k tomu, aby vás porazil vo väč-
ších oblastiach života. Božia rada pre vás: nedávajte mu ani prvé oporné miesto! Keď mu
ho raz dáte, bude ťažké získať ho späť!

	  	  	

V Lukášovi 22,31-34 Ježiš hovoril k Šimonovi Petrovi večer pred svojím zradením, zajatím,
súdom a ukrižovaním. Satan zjavne predstúpil pred Boha a predložil mu trúfalú žiadosť. Akú?

Čo to podľa vás znamenalo?

Povedal Ježiš: „Ale ja som povedal tomu naničhodnému, lživému, falošnému vrahovi:
,Ruky preč!‘ Dobre som ho vyplieskal a poslal som ho, aby šiel svojou cestou!“ – alebo
niečo v tom zmysle?

Súdiac podľa toho, čo Ježiš povedal ďalej, a podľa Petrovho zapretia po Ježišovom za-
jatí sa zdá, že Boh zrejme splnil satanovu žiadosť. V Petrovom živote bolo niečo – azda jeho
povestná pýcha? – čo dalo satanovi právo prísť pred Boha a žiadať povolenie, aby Petra
preskúšal. Boh zvrchovane chránil Petra počas tejto skúšky, použil ju na jeho dobro a tým
ho posilnil. Ale keby bolo na Petrovi, určite by sa bol tejto skúsenosti rád vyhol. Žiaľ, satan
použil túto vstupnú bránu alebo oporné miesto preto, lebo mu ho Peter poskytol.
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Pre lepšie 
pochopenie:
pozrite Zjavenie
Jána 3,20.

„Hnevajte sa, ale
nehrešte. Slnko
nech nezapadá
nad vaším hne-
vom. Nedávajte
miesto diablovi.“

– Efezanom 
4,26-27

„Šimon, Šimon,
hľa, Satan si vás
vyžiadal, aby vás
preosial ako pše-
nicu. Ale ja som za
teba prosil, aby
tvoja viera ne-
ochabla. A ty, až
sa raz obrátiš, po-
silňuj svojich bra-
tov. On mu však
povedal: Pane,
som hotový ísť
s tebou aj do vä-
zenia, aj na smrť.
Ale Ježiš mu po-
vedal: Hovorím ti,
Peter, dnes kohút
nezaspieva, kým
tri razy nezaprieš,
že ma poznáš.“ 

– Lukáš 22,31-34



Zhrnutie o vstupných bránach
Jeden hriech neotvorí satanovi dvere dokorán, aby prevzal vedenie vášho života. Ale

pritiahne ho – upúta jeho pozornosť. On a jeho démonickí prisluhovači neprestajne hľadajú
zraniteľné miesta vo vašom živote. Je to žiadostivosť? Chamtivosť? Pýcha? Žiarlivosť? Keď
nejakú uvidí, pomyslí si: „Hmmm. Vidím tu nejakú náchylnosť. Slabosť. Som zvedavý, či to
môžem prehĺbiť...“ Potom číha pri dverách a hľadá spôsoby, ako vás presvedčiť, aby ste
mu ich držali otvorené, pretože vás chce ovládnuť – v jednej oblasti za druhou.

Môžete tie dvere zabuchnúť – a poslať mu tak veľmi hlasný a jasný signál, alebo ich
môžete nechať kúsok pootvorené. Tým mu vlastne hovoríte: „Satan, rád prijmem nejaké
ponuky. Ako by si TY naplnil moje potreby?“ On vám predloží svoje návrhy a ak ste nero-
zumný, budete ich počúvať, pretože on ich vykreslí veľmi-veľmi lákavo. A ak ste skutočne
nerozumný, sadnete mu na lep.

Miesto toho Boh hovorí: „Nie! Musíš nad tým zvíťaziť, kým je to ešte malé. Ja ti pomô-
žem, ak prijmeš moju pomoc, ale ty musíš rozhodnúť, kto tu dostane prednosť – môj Duch
alebo satan.“

Naša autorita v duchovnom boji
Pravdepodobne nemáte žiadnu predstavu o tom, aký hrozivý nepriateľ je satan a jeho

démoni. Už po stáročia vedie vojnu proti ľuďom a zrejme sa počas toho obdobia čo-to na-
učil. Okrem toho je tu aj všetka tá nadprirodzená moc, ktorú má. Ak by sme mali vytiahnuť
proti nemu do boja z vlastných síl, rozdrvil by nás ako hmyz.

Avšak Biblia hovorí o autorite, ktorá nám bola daná ako slu-
žobníkom Ježiša Krista. Vyjadruje ju grécke slovo:

Exousia:
„právo, moc, autorita, vládnuca moc, nositeľ autority“3

List Efezanom 1,19b-23 má veľa čo povedať o exousii Ježiša
Krista. Čiu (množné číslo) autoritu prevyšuje Kristova autorita?

A kto je teraz podľa Kolosanom 2,9-10 tiež vlastníkom tej istej plnosti a exousie?

Prečítajte si v Biblii Filipanom 2,9-11. Nad koľkými menami je vyvýšené meno Ježiša?

Koľko kolien musí poslušne pokľaknúť pred týmto menom?

Vaše bojové pole: Nikde vo vesmíre neexistuje autorita, ktorá by bola vyššia než auto-
rita Ježiša Krista. Žiaden kráľ, žiaden prezident, žiaden démon, žiaden anjel, dokonca ani
sám satan nemôže obstáť pred jeho exousiou. A keďže sme teraz jeho deti, Boh nám dovo-
lil, aby sme pri styku so silami temnoty konali s takou istou autoritou. Ako hovorí verš
vpravo, sme posadení s Kristom na nebeský trón – v pozícii obrovskej moci a autority nad
našimi duchovnými protivníkmi!

No keď kvôli hriechu a neposlušnosti skĺzneme z nášho nebeského trónu a opäť sa pod-
riadime autorite kráľovstva temnoty, strácame svoju schopnosť bojovať v Božej moci a za-
kúsime do určitej miery porážku. Toto možno rýchlo a ľahko napraviť prostredníctvom
vyznania, pokánia a opätovného naplnenia sa Duchom Svätým. (Pozrite 3. kapitolu: Spoje-
nie v oblasti moci.)
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„Ak máme byť plne
pripravení na du-
chovný boj, musíme
si vypestovať nená-
visť voči satanovi
a všetkému, čo re-
prezentuje. Ak čo
i len trošku toleru-
jeme jeho ponuky,
stratíme ťažko nado-
budnutú pôdu, ktorú
možno nikdy viac ne-
získame späť.“ 

– Gordon B. Watte

„... a aká nesmierne veľká je [Otcova] moc pre nás,
ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.
Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych
a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežat-
stvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré
sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.
A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však,
ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho te-
lom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všet-
kom.“ – Efezanom 1,19-23

„Predsa v ňom te-
lesne prebýva ce-
lá plnosť božstva.
Aj vy ste dosiahli
plnosť v tom, kto-
rý je hlavou kaž-
dého kniežatstva
a mocnosti.“ 

– Kolosanom 
2,9-10

„Spolu s ním [Kris-
tom] nás vzkriesil
a spolu s ním nás
uviedol na nebeský
trón v Kristovi Je-
žišovi.“ 

– Efezanom 2,6

Nikdy sa nepúšťajte do duchovného boja, ak nie ste naplnený Duchom!



Štyri základné fakty ohľadom protivenstva, 
satana, pokušenia a hriechu

Keď sa stanete kresťanom, neznamená to, že už nikdy nebudete mať
problémy; avšak hlavný riešiteľ problémov vo vesmíre teraz žije vo vás

Nalistujte si v Biblii 1. Petrov 5,7-9. Petrove listy boli rozhodne napísané veriacim. Hovorí, že
musíme byť „triezvi a bdelí“. Prečo?

Čo je konečným cieľom nášho protivníka ohľadom kresťanov (verš 8) a ako by sme mali
reagovať na túto hrozbu (verš 9)?

V Jánovi 16,33 nám Ježiš dáva dve neobyčajne veľké „zasľúbenia“ ohľadom protivenstiev,
ktorým ako veriaci čelíme:

Na svete rozhodne máme _____________________________________________________

Ale nemáme sa trápiť, pretože _________________________________________________

Prečo by nás mali povzbudiť obidva tieto fakty?

Ťažkosti, ktorými budete ako kresťan prechádzať, prídu z jedného zo
štyroch zdrojov

A. Prirodzené dôsledky nerozumných (avšak nemorálnych) činov

V čom sa Galaťanom 6,7 vzťahuje na také situácie ako: strkanie prsta tam, kde má udrieť
kladivo; investovanie v pochybnej firme bez predchádzajúceho overenia a prieskumu; uza-
vretie manželstva s osobou závislou od drog; skok z desaťposchodovej budovy bez padáka?

B. Pokušenia satana

Hlavná náplň práce satana spočíva v jeho snahe naviesť vás, aby ste neposlúchli Boha
a miesto toho ste prijali jeho poriadky. 1. list Jánov 2,15-16 uvádza tri smery, z ktorých pri-
chádzajú svetské pokušenia satana (tretia veta). Zapíšte si tieto tri typy pokušení a pokúste
sa spomenúť si na nejaký príklad v každej oblasti.

1. ____________________________ Napríklad, keď mi satan hovorí:

2. ____________________________ Napríklad, keď mi satan hovorí:

3. ____________________________ Napríklad, keď mi satan hovorí:
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Spoľahlivé zasľú-
benie: „Skúška,
ktorá na vás do-
ľahla, je len ľud-
ská. Boh je však
verný. On nedo-
pustí, aby ste boli
skúšaní nad svoje
sily, ale so skúš-
kou dá aj výcho-
disko, aby ste ju
vládali zniesť.“ 

– 1. Korinťanom
10,13

„Toto som vám
povedal, aby ste
našli vo mne po-
koj. Na svete máte
súženie, ale dúfaj-
te, ja som premo-
hol svet!“ 

– Ján 16,33

„Nemýľte sa! Boh
sa nedá vysmie-
vať. Lebo čo člo-
vek rozsieva, bude
aj žať.“ 

– Galaťanom 6,7

11

22

„Nemilujte svet,
ani to, čo je vo
svete. Ak niekto
miluje svet, nieto
v ňom lásky k Ot-
covi. Lebo čokoľ-
vek je vo svete,
žiadosť tela, žia-
dosť očí a pýcha
života, nie je z Ot-
ca, ale je zo sveta.“ 

– 1. Jánov 2,15-16
[SECAV]



Prečítajte si 1. Mojžišovu 3,6. Vidíme tu paralelu v pokúšaní Evy. Spojte čiarou typ pokuše-
nia s Eviným odôvodnením.

Žiadosť tela 
 
 Dobré na jedenie 

Žiadosť očí 
 
 Potešujúce pre oči

Pýcha života 
 
 Lákavé pre získanie múdrosti

C. Božia disciplína dôsledkom hriechu

Boh miluje svoje deti a žiaden milujúci otec nedovolí svojim deťom, aby sa zatúlali na
zakázané územie bez toho, aby ich potrestal – nie preto, aby im ublížil, ale aby ich ochránil
pred zlými rozhodnutiami. Je to tak aj medzi naším nebeským Otcom a nami.

Prečítajte si Hebrejom 12,4-11. Zdá sa, že podľa tejto pasáže by sme si mali vďačne vydých-
nuť od úľavy, keď nás Boh vychováva. Prečo? (Pozrite 8. verš.)

Bude zakúšanie Božej disciplíny príjemné? _________________ Ale keď trpezlivo znášame
Boží trest – a poučíme sa z neho, aký bude výsledok? (Pozrite verše 10 – 11.)

D. Božie skúšky, určené pre náš rast

Tréneri vystavujú svojich športových zverencov veľkej záťaži, vďaka ktorej budú silnejší
a vytrvalejší počas pretekov, ktoré ich čakajú. Aj Boh podrobuje svojich „športovcov“ po-
riadne tvrdému tréningu, aby ich urobil zrelými, užitočnými a schopnými vystáť ťažké časy,
ktoré ich čakajú.

Čo bude podľa 1. listu Petra 5,10 predchádzať tomu, že nás Boh zdokonalí a posilní?

Keď športovci trpia počas vyčerpávajúcich tréningov, snažia sa sústrediť na dosiahnutie cie-
ľov, čo im pomáha vytrvať. Na čo by sa mali zamerať kresťania, keď prežívajú ťažké časy?

Protivenstvá spôsobené ktorýmkoľvek z týchto 4 zdrojov Boh povo-
ľuje prostredníctvom dokonalého splynutia 2 biblických princípov: 
• Budete žať to, čo sejete
• Boh aj tak spôsobí, aby z toho vzišlo dobro

Už sme si pozreli Galaťanom 6,7 (verš o sejbe a žatve); teraz sa pozrieme na Rimanom
8,28, ktorý je vpravo.

Koľko vecí bude vďaka Bohu slúžiť na dobro tým, ktorí ho milujú? ____________

Myslíte si, že to zahŕňa aj veci, ktoré sa nám zdajú „zlé“? ____________

Hovorí tento verš, že každý náš krok a všetko, čo sa udeje, bude dobré? ____________

Čo teda hovorí o chvíľach, keď čelíte ťažkým, bolestivým, nepríjemným, deštruktívnym 
a skutočne zlým okolnostiam vo svojom živote?
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Rozmýšľajte:
Satan na svojej
taktike nič nezme-
nil už tisíce rokov.
Zjavne ju ani ne-
musí meniť, keďže
dodnes funguje!

„Po krátkom utr-
pení Boh všetkej
milosti, ktorý vás
v Kristovi Ježišovi
povolal do svojej
večnej slávy, vás
zdokonalí, utvrdí,
upevní a postaví
na pevný základ.“ 

– 1. Petrov 5,10

„Vieme, že všetky
veci slúžia na dob-
ro tým, čo milujú
Boha, ktorí sú po-
volaní podľa jeho
predsavzatia.“ 

– Rimanom 8,28

„Kresťanstvo vás ne-
vytrhne zo sveta a je-
ho problémov; ale dá
vám schopnosť žiť
v ňom – víťazne
a užitočne.“ 
– Charles Templeton33



Základným zákonom vesmíru je, že za sejbou vždy nasleduje žatva. Každá príčina má
následok. Boh ustanovil tieto zákony – tak fyzikálne, ako aj duchovné – aby udržal svoje
stvorenie v plynulom chode. Tieto zákony sú úplne neosobné. Ak ich porušíte, nesiete ná-
sledky bez ohľadu na to, kto ste. Ak skočíte z desaťposchodovej budovy, spadnete, tvrdo
narazíte, zlomíte si množstvo kostí a zakúsite veľa bolesti – či ste Božie dieťa, alebo nie. To
je realita príčiny a následku, akcie a reakcie. Ale Boh potom zoberie túto udalosť tragickej,
bolestnej „sejby a žatvy“ a spôsobí, aby slúžila na absolútne dobro tým, ktorí ho milujú
a spolupracujú s ním.

Ťažko povedať, či Boh je primárnou príčinou konkrétnej skúšky alebo nešťastia. Nie-
kedy je a niekedy nie je. Ale jedna vec je istá: on na tú skúšku zareaguje, príde vám na po-
moc a bude dbať na to, aby toho nebolo viac, než dokážete uniesť (1. Korinťanom 10,13);
zmieša to s trochou milosti a využije to k jeho absolútne dokonalým plánom – pre vás a pre
jeho kráľovstvo.

Kresťania majú utekať pred pokušením a vzdorovať diablovi

Niektorí kresťania to berú obrátene a myslia si, že majú „utekať pred diablom“
a „odolávať pokušeniu“ – opak toho, čo hovorí Biblia!

Útek pred pokušením. Čo máme urobiť podľa verša vľavo (Príslovia 4,14-15), keď narazíme
na situáciu, ktorá by nás mohla viesť k hriechu?

Máme podľa druhého verša (2. Timotejovi 2,22) stáť a bojovať proti našim mladíckym žia-
dostiam, alebo rýchlo zmeniť miesto a smer a preorientovať naše snahy na iné činnosti?

Čo si myslíte, prečo nám Boh prikazuje, aby sme zaujali taký „zbabelý“ postoj voči pokuše-
niam, na ktoré narazíme: prečo máme od nich utekať, akoby boli nejakým neprekonateľ-
ným nepriateľom?

Odolávanie diablovi. Naopak, pred satanom nemáme utekať, ale aktívne mu odporovať.
Neutekáme pred ním, ani pred jeho prisluhovačmi, máme zostať a bojovať. Ale v Jakubovi
4,7 si všimnite, že ho nemusíme ubiť na smrť. Potrebujeme mu len vzdorovať a Boh nám
sľubuje, že on od nás utečie!

Nájdite si v Biblii Efezanom 6,10-18. Všimnite si, že nám tento verš prikazuje, aby sme si ob-
liekli výzbroj. Prečo si za normálnych okolností ľudia nasadzujú výzbroj?

84 Spojenie s Bohom

„Pánovo milosrden-
stvo často prichádza
k dverám nášho srd-
ca na čiernom koni
súženia.“ 

– Charles H. 
Spurgeon

„Podriaďte sa te-
da Bohu, ale vzo-
prite sa diablovi
a ujde od vás.“ 

– Jakub 4,7

„Nenastúp na
chodník bezbož-
ných a nekráčaj
po ceste zlých ľu-
dí. Vyhni sa jej
a nekráčaj po nej,
odvráť sa od nej
a obíď ju!“ 
– Príslovia 4,14-15 

44

„Utekaj pred mla-
díckymi žiadosťa-
mi, ponáhľaj sa
však za spravodli-
vosťou, vierou,
láskou, pokojom
spolu s tými, čo
z čistého srdca
vzývajú Pána.“ 

– 2. Timotejovi
2,22



Zamyslite sa nad každou časťou výzbroje, ktorú si máme obliecť. V pravom stĺpci si po-
značte všetky myšlienky, ktoré vám napadnú v súvislosti s tým, prečo je každý kus dôležitý,
alebo akú ochranu nám má poskytnúť.

Ako odolávať diablovi
List Jakuba 4,7-8a (vpravo) nám poskytuje dobrý návod, ako sa máme vzoprieť nepria-

teľovi, keď si uvedomíme jeho aktivity. Predstavte si, ako by ste zaobchádzali s lupičom,
ktorý sa vlámal do vášho domu. V takom prípade by ste pravdepodobne prešli štyrmi
krokmi na likvidáciu nepriateľa, ktoré sú zhrnuté do metódy štyroch „P“ (Pristihnutie, Po-
silnenie sa, Pasca a volanie Posily) – sú to tie isté štyri kroky, ktoré potrebujeme podniknúť
proti nášmu nepriateľovi, diablovi.4

1. krok: PRISTIHNUTIE

2. krok: POSILNENIE SA

Boli by ste nerozumný, keby ste chceli čeliť zlodejovi bez zbrane – bez pištole či bejzbalo-
vej pálky! Rovnako si koledujete o ťažkosti, ak sa pokúšate čeliť silám temnoty z vlastných síl.
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„Podriaďte sa te-
da Bohu, ale vzo-
prite sa diablovi,
a ujde od vás. Pri-
blížte sa k Bohu
a on priblíži sa
k vám.“ 

– Jakub 4,7-8a

Výzbroj Význam – Akú ochranu nám poskytuje

Opasok pravdy

Pancier spravodlivosti

Obuv pohotovosti na ohla-
sovanie evanjelia pokoja

Štít viery

Prilba spásy

Meč Ducha – 
Božie slovo

S lupičom So satanom

„Zdá sa mi, že v dome je lupič!“ „Zdá sa mi, že satan ma pokúša k hriechu!“

„Veď jeho zámery poznáme.“ 
– 2. Korinťanom 2,11b

S lupičom So satanom

Nájdite si rýchlo nejakú zbraň – 
napríklad pištoľ!

Modlite sa a proste Boha o pomoc v boji proti sata-
novi. Zaujmite svoju pozíciu „exousia“ s Kristom na
nebesiach. Dbajte na to, aby ste boli naplnený Du-
chom.

„Podriaďte sa teda Bohu.“ 
– Jakub 4,7a

Ukážka modlitby na POSILNENIE: „Otče, satan ma pokúša, aby som proti Tebe
zhrešil. Chce, aby som klamal o situácii, ktorú práve riešim. Ale ja chcem premôcť
jeho. Prosím, naplň ma svojím Svätým Duchom. Zaujímam svoju pozíciu s Kristom
po tvojej pravici na nebesiach – vysoko nad všetkými kniežatstvami, mocnosťami,
démonickými vládcami a silami zla. S Tvojím požehnaním a ochranou a v Tvojej moci
Ťa prosím: pomôž mi vzdorovať môjmu nepriateľovi, aby som ho mohol poraziť.“



3. krok: PASCA

Prečítajte si Matúša 4,1-11, Ježišovu veľkú konfrontáciu so satanom v púšti. Všimnite si, ako
použil Ježiš svoju hlavnú zbraň. Všimnite si, že použil ten istý výrok trikrát, aby čelil kaž-
dému z nepriateľových pokušení. Aký to bol výrok? (verše 4,7,10)

Vráťte sa späť k opisu vašej duchovnej výzbroje na strane 85. Uvádza sa tam šesť častí vý-
zbroje, z ktorých päť slúži na obranu. Aká je vaša jediná útočná zbraň?

4. krok: VOLANIE POSILY

„Vaše víťazstvo je založené na cene Kristovej smrti – smrti, ktorá nie-

lenže zabezpečuje spasenie od odsúdenia za hriech, ale ktorá vás 

Keď porazíte svojho nepriateľa, je to ako keby po ňom zostala prázdnota. Venujte
preto niekoľko minút tomu, aby ste ju zaplnili Božími vecami. Prečítajte si Lukáša 11,24-26,
aby ste videli, čo sa stane, ak tento krok vynecháte!

Naučte sa naspamäť:

1 Spoločenská hra, spočívajúca v posúvaní kotúčov po hracej ploche na palube lode (pozn.prekl.) 
2 Prevzaté zo Spiritual Warfare Bootcamp Basic Training Manual od Toma Whitea. © 1987, Frontline Ministries,

Corvallis, OR.
3 Brown, Colin (ed.), The New Int'l Dictionary of New Testament Theology (Grand Rapids, MI: Regency, 1967,

1971), zv. 2, s. 606.
4 Ilustrácia adaptovaná z C. S. Lovett, Dealing With The Devil (Baldwin Park, CA: Personal Christianity

Chapel, 1981), s. 92 a ďalej.
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S lupičom So satanom

Zažnite svetlá. „Mám ťa! Ruky hore, alebo
strelím!

Odhaľte ho a priamo ho oslovte (presne tak,
ako to urobil Ježiš v Matúšovi 4,1-11), použitím
vašej hlavnej zbrane: Božieho slova.

S lupičom So satanom

Zavolajte políciu! Potom urobte opatrenia,
aby ste zabránili iným lupičom v budúcnosti
vniknúť do vášho domu tou istou cestou.

Po boji strávte krátky čas v modlitbe, ďakujte
Bohu a chváľte ho, čítajte Bibliu, aby ste speča-
tili svoje víťazstvo a načerpali nové sily.

„Vzoprite sa diablovi, a ujde od vás.“
– Jakub 4,7b

Ukážka konfrontácie: „Satan, hovorím s tebou v mene a autorite Pána Ježiša Krista,
Kráľa kráľov a Pána pánov, ktorý ma vykúpil svojou krvou a urobil ma dieťaťom Naj-
vyššieho Boha. Som si vedomý tvojich pokusov priviesť ma k tomu, aby som zhrešil.
Tým si však porušil Božie prikázanie, pretože Boh povedal vo svojom slove: „Nekrad-
nite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom“ (3. Mojžišova 19,11). Ty sa ma snažíš na-
viesť na to, aby som klamal, takže ty si v nepráve. Preto ti v autorite, ktorú mi dal
sám Boh, prikazujem, aby si prestal so svojimi aktivitami namierenými proti mne;
hneď teraz ma opusti a choď tam, kam ťa pošle Ježiš Kristus.“

Pomôcka: 
Dobrý zoznam ver-
šov, ktoré môžete
použiť proti kon-
krétnym útokom
nepriateľa, nájdete
v Prílohe 4: „Záso-
báreň munície pre
duchovný boj“.

„Priblížte sa k Bohu a on priblíži sa k vám.“
– Jakub 4,8a

„Vaše víťazstvo je
založené na cene
Kristovej smrti –
smrti, ktorá nielenže
zabezpečuje spase-
nie od odsúdenia za
hriech, ale ktorá vás
ochráni pred zúrivý-
mi útokmi nepria-
teľa.“ 

– J. Dwight 
Pentecost

Spojenie v oblasti duchovného boja:
„Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi,
a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on priblíži sa
k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne
rozpoltení, posväťte si srdcia!“ – Jakub 4,7-8

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:
„Budeš bojovať

popri mne?“



Spojenie v oblasti spravovania času
Božie priority vo vašom kalendári

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Vedúci seminára vstúpil do miestnosti s dramatickým výrazom na tvári. V ruke mal len

tenký manilový obal na dokumenty a štvorlitrovú fľašu na zaváranie. Účastníkov to upútalo.

„Sme tu, aby sme hovorili o manažmente času,“ povedal s úsmevom. „A táto fľaša vás
naučí jednu z najdôležitejších lekcií v živote.

Účastníci už neboli len zvedaví, ale aj plne sústredení.

„Pozrite sa na túto fľašu. Keď neberieme do úvahy vzduch, ktorý je v nej, povedali by
ste, že je prázdna alebo plná?“

„Prázdna,“ odvetilo niekoľko ľudí.

„Správne. Tak ju teda naplňme.“ Siahol za pult a vytiahol krabicu, v ktorej bolo nie-
koľko kameňov veľkosti päste. Po jednom ich opatrne vložil do fľaše, usporiadal ich, potom
ich premiestňoval, niektoré vybral, iné vložil späť do fľaše.

Keď bol spokojný, pozrel sa na študentov a spýtal sa: „Tak! Teraz je plná, však?“

Jeden z účastníkov navrhol: „Nuž, ešte stále je medzi kameňmi dosť medzier. Keby ste
mali nejaké menšie kamene, mohli by ste ich tam vložiť viac.“

„Vynikajúci postreh!“ zvolal vedúci so zdvihnutým prstom. Siahol pod pult a vytiahol
vedierko so štrkom. Opatrne ho priložil k otvoru fľaše a nasypal štrk dovnútra. Ako sa oča-
kávalo, štrk vyplnil priestor medzi kameňmi.

„A teraz sme už zaplnili fľašu, že?“

„Viete,“ ozvala sa jedna mladá žena, „stavím sa, že keby ste mali nejaký piesok...“

„Dobrý nápad!“ Tak ako predtým, vedúci siahol pod pult a vytiahol ďalšie vedierko,
tentoraz plné bieleho piesku. Nasypal ho do fľaše. Zrnká piesku sa rýchlo presypali pome-
dzi štrk.

„Dobre! Už sme hotoví, nie? Fľaša je plná!“

„Počkajte chvíľu,“ vykríkol ďalší muž. „Čo tak naliať tam nejakú vodu?“

„Čakal som, že to poviete,“ usmieval sa vedúci. Vytiahol krčah vody a pomaly ju nalie-
val do fľaše. Trvalo chvíľu, kým si voda našla cestu ku dnu fľaše cez suchý piesok, ale nako-
niec sa jej to podarilo. Učiteľ naplnil fľašu až po okraj.

„Je ešte niečo, čo by sme tam mohli dať?“ spýtal sa vedúci. Nikto neprehovoril, preto
sa opýtal, „Ak tento príklad porovnáme s manažmentom času, čo sme sa z neho naučili?“

Jeden z poslucháčov nadšene zdvihol ruku ako v škole a povedal: „Ak poriadne poroz-
mýšľame a budeme kreatívni, môžeme do svojho rozvrhu vtesnať omnoho viac vecí, než sa
nám zdá!“

„Nie!“ odpovedal vedúci. „To nebola pointa tejto ukážky. Mohli by sme prísť aj k ta-
kému záveru, ale je niečo oveľa dôležitejšie, čo musíte pochopiť.“

Každý bol ticho a rozmýšľal. Nakoniec vedúci prehovoril: „Tu je hlavná pointa: Ak
chcete dostať dnu veľké kamene, musíte ich tam vložiť prvé!“

Toto spojenie vám pomôže identifikovať „veľké kamene“ vo vašom živote a zaistiť,
aby sa dostali dnu prvé. Potom budeme premýšľať nad tým, ako vložiť štrk, piesok a vodu
čo najúčinnejšie a najefektívnejšie.
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11. k
apitola

Modlitba: 
„Otče, ukáž mi,
ako môžem lepšie
využiť hodiny a dni,
aby som Ťa oslávil,
slúžil iným, zvládol
svoje povinnosti
a šíril Tvoje kráľov-
stvo na zemi. Tú-
žim po chvíľach
pokoja a odpočin-
ku, aby som sa
mohol tešiť z Teba
a z Tvojho stvore-
nia. A po zvyšok
môjho času ma
učiň efektívnym
a usilovným!
Amen.“

„Prvým krokom pri
usporiadaní vášho
času by malo byť
rozhodnutie o tom,
čo je vlastne dôle-
žité... a čo nie je.
Nech je to akokoľ-
vek ťažké, niekedy
musíme uznať, že
naozaj nemôžeme
urobiť všetko.“1 

– Ron Fry



Definícia „správ-
covstva“:
Starostlivé a zod-
povedné spravo-
vanie toho, čo bolo
zverené niekomu
do starostlivosti.3

Kľúčový verš:

Prečo práve TOTO spojenie?
Počul som ten povzdych! Pravdepodobne ste si práve položili túto otázku. Ako sa môže

niečo také obyčajné a nudné ako manažment času objaviť na jednom zozname s takými
„svätými“ témami ako modlitba, štúdium Biblie a naplnenie Duchom Svätým? Odpoveď je
celkom jednoduchá. Ako nový alebo mladý kresťan ste pravdepodobne zistili, že život s Je-
žišom si vyžaduje čas. Keď ste prijali Krista, zrazu ste sa mali pokúsiť nájsť niekoľko hodín
vo svojom už aj tak plnom týždni na veci ako chodenie do zhromaždenia, navštevovanie
skupinky štúdia Biblie, stretnutie s človekom, ktorý vás vedie v učeníctve, spoločenstvo
s inými kresťanmi či osobný čas s Bohom. Neviem, ako je to u vás, ale väčšina ľudí v 21. sto-
ročí má svoj denný rozvrh maximálne zaplnený. Ak nedokážete zorganizovať a zvládnuť
svetskú stránku svojho života, nebudete mať žiadny priestor pre tú svätú!

Ako napísal David Dawson, zakladateľ služby Equipping The Saints:

Kritické správcovstvo
Nájdite si 1. Korinťanom 3,11-15. Ide o opis budúcej udalosti, známej ako „Súdna stolica

Kristova“. Je to čas a miesto, kde každý Boží syn a dcéra budú skladať účty, ako sa správali,
kým boli na zemi. Každý z vašich skutkov bude „preskúšaný“, aby sa ukázala jeho kvalita
(alebo jej nedostatok). Poznámka: toto nie je súd ohľadom toho, či pôjdete do neba, alebo
do pekla. Ten rozsudok už bol vynesený a vďaka vašej viere v Ježiša Krista je vaše nebeské
určenie rozhodnuté a bezpečné. Hlavným cieľom súdnej stolice Kristovej bude určenie va-
šich odmien, výsad a zodpovedností vo večnom kráľovstve Boha.

Aký základ bol položený vo vašom živote podľa 1. Korinťanom 3,11-15?

Môžete stavať na tomto základe s dvoma rôznymi druhmi materiálov. Čo podľa vás pred-
stavujú „zlato, striebro a drahokamy“?

Čo predstavujú „drevo, seno alebo slama“?

Sebahodnotenie: Ako by ste ohodnotili svoju súčasnú mieru úspechu so správcovstvom
času v nasledujúcej tabuľke? (Päť stohov sena: veľmi slabá, päť diamantov: veľmi dobrá) 

Ktoré aspekty správcovstva času pokladáte za najťažšie? (Vyberte len tri!)

� Iné? ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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„Ani všetko zlato na
svete nemôže kúpiť
zomierajúcemu člo-
veku jediný dych na-
vyše – tak akú cenu
to dáva dnešku?“ 

– Og Mandino

„Skutočným problémom nie je nedostatok času, ale to, čo robíme s časom, ktorý
máme. Keďže čas nikdy nemôžeme nazhromaždiť, uložiť do zásoby, nahradiť ale-
bo vrátiť späť, musíme sa naučiť mať pod kontrolou jeho tok. Ak sa nám nepodarí
zorganizovať si čas, nič iné v našom živote nemôže byť ani nebude zvládnuté.“2

5  4  3  2  1 1  2  3  4  5��

� Rozptyľovanie pozornosti
� Nedostatok usilovnosti
� Plánovanie dopredu

� Stanovenie priorít
� Nedržanie sa plánu
� Neefektívnosť

� Vynechanie Boha z plánov 
� Snaha robiť veľa vecí naraz
� Odkladanie vecí na neskôr

Boh vám v živote zveril určité množstvo času. Je na vás, za čo ho vymeníte:
za zlato, striebro a drahokamy, alebo za drevo, seno a slamu!

„Ako dobrí
správcovia mno-
horakej Božej
milosti, slúžte si
navzájom každý
tým duchovným
darom, ktorý
prijal.“ 

– 1. Petrov 4,10



„Veľké kamene“: Životné priority
Možno ste dokonale ochotný najskôr položiť do fľaše svojho života veľké kamene, ale –

ako mnohí iní – neviete, čo by vlastne tie veľké kamene mali byť. Ako kresťania chceme naše
priority podriadiť Božím prioritám, preto najskôr potrebujeme zistiť, aké sú jeho priority.

V jeho dvoch „veľkých prikázaniach“, ktoré sú v pasáži vpravo, si môžeme všimnúť dve
z najvyšších priorít Boha. Ktoré sú to?

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________

Brainstorming o Božích prioritách. V prvom riadku tabuľky vlastnými slovami
zhrňte tieto dve prikázania. Potom v druhom riadku uveďte päť alebo šesť konkrétnych
spôsobov, ako by ste mohli tieto prikázania zrealizovať.

Vaše funkčné priority verzus Božie priority
Je poučné, ak si porovnáme naše súčasné investície času s Božími prioritami, o ktorých

sme hovorili vyššie. Každý z nás dostáva 168 hodín týždenne. Ako ich trávime? Preskúmajte
svoj týždenný rozvrh, vyberte kalkulačku a spočítajte si, koľko času vám zaberajú jednotlivé
aktivity v nasledujúcom zozname. Ku každej pripíšte počet hodín.

Cvičenie na zhodnotenie priorít: Hodiny/aktivity

Hodiny v týždni (168) – Súhrnný počet doložených hodín (_____) = „Stratený čas“ (_____)
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„Milovať budeš
Pána, svojho Boha,
celým svojím srd-
com a celou svo-
jou dušou a celou
svojou mysľou. To
je veľké a prvé pri-
kázanie. Druhé je
mu podobné: Mi-
lovať budeš svoj-
ho blížneho ako
seba samého. Na
týchto dvoch pri-
kázaniach spočíva
celý zákon i pro-
roci.“ 

– Matúš 22,37-40Prikázanie č. 1: Prikázanie č. 2:

- Poslúchať ho
- Učiť sa o ňom

- Pomáhať chudobným a tým, čo potre-
bujú pomoc

Činnosti, ktoré ste uviedli, opisujú spôsoby, ako môžete dosiahnuť, aby vaše
„funkčné priority“ (alebo „skutočné priority“) boli v súlade s Božími prioritami.

„Priemerný človek
nevie, čo urobiť
s týmto životom,
a predsa chce ďalší,
ktorý bude trvať na-
veky.“ 

– Anatole France

___ Čítanie (knihy, časopisy)

___ Obliekanie, holenie, hy-
giena, make-up atď.

___ ____________________

___ ____________________

___ ____________________

___ ____________________

___ ____________________

______ Súhrnný počet do-
ložených hodín

___ Domáce práce

___ Cestovanie

___ Vyučovanie a domáce
úlohy

___ Modlitba (sám aj v sku-
pinke)

___ Zbor a spoločenstvo

___ Kresťanská služba

___ Biblické štúdium (príprava
aj stretnutie)

___ Spánok

___ Jedlo

___ Čas s rodinou

___ Návštevy priateľov

___ Relaxácia; osobný čas

___ Cvičenie, šport

___ Zamestnanie, práca

___ Údržba bytu/domu

___ Údržba auta



Vyhodnotenie: Vždy si nájdeme čas, aby sme robili veci, ktoré pokladáme za dôležité.
Toto cvičenie na zhodnotenie priorít vám malo ukázať, v čom spočívajú vaše funkčné pri-
ority v praxi, aj keď možno neodrážajú to, čo považujete za svoje pravé priority – alebo
Božie.

Dva dôležité postrehy: Po prvé, zamyslite sa nad číslom, ktoré predstavuje váš „stra-
tený čas“. (Ak váš „súhrnný počet doložených hodín“ prevyšuje 168, tak ste poriadne zane-
prázdnený!) Prekvapil vás tento počet, alebo sa cítite spokojný, že máte málo
nevysvetleného „premárneného času“? 

Po druhé, porovnajte časové úseky strávené jednotlivými aktivitami v predchádzajú-
com cvičení so svojím zoznamom v brainstormingu o Božích prioritách, ktorý opisoval spô-
soby, ako by ste mohli zosúladiť svoje funkčné priority s Božími prioritami. Zakrúžkujte,
koľko z vašich súčasných funkčných priorít je v súlade so zoznamom Božích priorít.

0%       10%       20%       30%       40%       50%       60%       70%       80%       90%      100%

Musíte pochopiť, že všetci kresťania začínajú s nesprávnym súborom priorít. Jednou
z hlavných príčin, prečo nám Boh dal Ducha Svätého, je pomôcť nám, aby sa naše funkčné
priority postupne zosúladili s jeho prioritami. To sa nestane zo dňa na deň a nie je to ľahké.
Ale ak budeme spolupracovať s Bohom, pomôže nám.

Brainstorming o „veľkých kameňoch“. Vo svetle toho, čo ste sa doteraz naučili, čo
sú „veľké kamene“ vo vašom živote – alebo čo by nimi malo byť? Napíšte si šesť až osem
vysokoprioritných aktivít, ktoré by ste mali vložiť do fľaše ako prvé.

  �  �  �  �

Päť krokov k efektívnemu manažmentu času
V záujme toho, aby boli veľké kamene vo vašom diári na prvom mieste, treba prejsť

procesom, ktorý má päť krokov. Ďalšia časť tohto štúdia vás pomôže previesť týmito
krokmi.

Vypracujte si „Osobný misijný plán“, 
ktorý odráža vaše priority

Osobný misijný plán jednoducho vyjadruje to, čo v súčasnosti dosahujete, alebo dú-
fate, že dosiahnete vo svojom živote. Ak sa pevne držíte jasne formulovaného misijného
plánu, pomôže vám to pri plánovaní svojej budúcnosti. Poskytne vám objektívne kritériá,
podľa ktorých môžete povedať „Áno“ alebo „Nie“ príležitostiam, ktoré sa v budúcnosti na-
skytnú, vďaka čomu budete žiť efektívnejšie už dnes. Váš misijný plán bude pravdepodob-
ne zahŕňať potreby, ktoré cítite, že dokážete a musíte naplniť. Bude odrážať vaše priority;
bude „cieľavedomý“ (povedie vás niekam; k uskutočneniu niečoho), „zastrešujúci“ (za-
hrnie všetko, čo robíte) a „celoživotný“ (nepretržitý; nikdy nebude plne dosiahnutý a nikdy
ho nebude treba zmeniť).4

90 Spojenie s Bohom

„Emócia nie je ná-
hradou za akciu.
Akcia nie je náhra-
dou za produkciu.
Produkcia nie je ná-
hradou za multipli-
káciu.“ 

– Dawson Trotman

 1. krok1. krok



Príklady osobného misijného plánu:

Chris Adsit: „Spolupracovať s Bohom pri tom, ako ma pripodobňuje obrazu Ježiša
Krista, s využitím všetkých dostupných zdrojov, aby som slúžil Bohu, mojej rodine a mo-
jim blížnym predovšetkým cez plodnú službu činenia učeníkov, písania a prednášania.“

David Dawson, zakladateľ a riaditeľ služby Equipping The Saints: „Žiť v každodennom
spoločenstve s Bohom a usporiadať môj život a rodinu v súlade so slovom Božím tak,
aby sme denne odovzdávali svoj život za naplnenie Veľkého poslania Ježiša Krista.“

Bob Biehl, zakladateľ a riaditeľ organizácie Masterplanning Group International: „Milo-
vať Boha a môjho blížneho a prejavovať túto lásku tak, že pomôžem ľuďom, aby videli
život v čoraz jasnejšom svetle a vedeli, ako zvládnuť tlaky a výzvy života.“

Napíšte svoj vlastný misijný plán! Ak chcete, vypracujte si ho najskôr na hárku čis-
tého papiera. Konečný produkt potom prepíšte do rámčeka.

Stanovte si hlavné ciele, ktorých kombinácia
umožní, aby bol váš osobný misijný plán funkčný

Ide o ciele, ktoré si stanovíte a už nikdy ich nezmeníte – aspoň nie dlhý, dlhý čas. Sú to
veľké, dlhodobé sny, dosiahnutie ktorých môže trvať mesiace, roky alebo desaťročia. Vaše
hlavné ciele sa budú kombinovať, aby pomohli uskutočniť váš Osobný misijný plán. Tieto
ciele sa budú týkať väčšiny, alebo možno všetkých z nasledujúcich oblastí vášho života:

� Duchovná � Pracovná � Spoločenská

� Fyzická � Finančná � Politická

� Osobná � Rodinná

Čo by ste chceli dosiahnuť v priebehu nasledujúcich dvadsiatich, tridsiatich rokov? Čo
by ste mali urobiť, aby ste na konci svojho života mohli povedať: „Nič neľutujem.“? Vycho-
vať deti? Stať sa dopravným pilotom? Presťahovať sa do Francúzska? Zarobiť milión dolá-
rov? Súťažiť na olympiáde?

Uveďte päť hlavných cieľov, ktoré chcete dosiahnuť počas svojho života. Vyhýbajte sa ne-
jasným cieľom ako „byť so sebou spokojný“, alebo nerealistickým ako „dosiahnuť bez-
hriešnu dokonalosť“, či „zabehnúť míľu6 za tri minúty“.

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________
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„Je dôležité, aby boli
vaše ciele:

konkrétne,
merateľné,
dosiahnuteľné,
realistické
a jasné.“5

– John Aggeus

 2. krok2. krok

Poznámka:
K týmto hlavným
cieľom sa ešte vrá-
time v 12. kapitole
s názvom Spojenie
v oblasti vízie.

Môj osobný misijný plán:



Stanovte si strednodobé ciele, ktoré vám pomôžu
dosiahnuť vaše hlavné ciele

Strednodobé ciele sú odrazovým mostíkom k hlavným cieľom. Kombinácia niekoľkých
strednodobých cieľov sa rovná jednému hlavnému cieľu. Napríklad, jedným z vašich hlav-
ných cieľov by mohlo byť stať sa neurochirurgom. Vaším prvým strednodobým cieľom by
zrejme bolo zmaturovať na samé jednotky. Ďalším by bolo prijatie na lekársku fakultu. Ďal-
ším zasa úspešné absolvovanie štúdia na lekárskej fakulte atď.

Na samostatné hárky papiera si napíšte päť najdôležitejších hlavných cieľov, ktoré ste
uviedli v kroku 2. Pod každým cieľom ponechajte aspoň polovicu strany prázdnu. Pri kaž-
dom hlavnom cieli si premyslite konkrétne „odrazové mostíky“, ktoré bude treba realizo-
vať, aby ste ho dosiahli. Tie budú tvoriť vaše strednodobé ciele.

Do vynechaných riadkov napíšte prvý strednodobý cieľ, ktorý ste napísali pri každom
z vašich piatich hlavných cieľov.

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

Stanovte si krátkodobé ciele, ktoré vám pomôžu
dosiahnuť strednodobé ciele

Ďalšia otázka, ktorú si musíte položiť, je: „Čo môžem urobiť v tejto chvíli, aby som sa
pohol smerom k prvému strednodobému cieľu?“ Vaše odpovede budú tvoriť zoznam krát-
kodobých cieľov.

Dr. Richard Furman začal študovať na vysokej škole, aby uskutočnil svoj sen stať sa chi-
rurgom. Keď si hneď na druhý večer sadol k úlohám z chémie, uvedomil si, že jeho celá
štruktúra cieľov závisela od toho, čo urobí v ten večer. Ak odflákne úlohu, je možné, že ne-
spraví test. Ak nespraví test, mohol by z toho kurzu dostať zlú známku. Ak bude mať slabé
známky, možno nedokončí lekársku fakultu. Ak ju nedokončí, nebude chirurgom. Naopak,
ak bude usilovný a pôjde mu to v ten večer dobre, dvere na jeho ceste za vytúženou karié-
rou sa budú otvárať širšie a širšie. Všetko závisí od toho, ako využije svoj okamžitý čas.
V ten večer si preto určil svoj prvý krátkodobý cieľ: „Stanov si presný čas na štúdium každý
deň a nikdy sa od neho neodchýľ.“8

Preskúmajte každý z piatich strednodobých cieľov, ktoré ste si napísali v kroku 3. Na
osobitných hárkoch papiera si urobte zoznam krátkodobých cieľov, ktoré vám pomôžu
každý z nich uskutočniť. Do vynechaných riadkov napíšte krátkodobé ciele, ktoré pomôžu
dosiahnuť váš prvý strednodobý cieľ .

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________
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 3. krok3. krok

 4. krok4. krok

Prvý strednodobý
cieľ:

Pre 1. hlavný cieľ �

Pre 2. hlavný cieľ �

Pre 3. hlavný cieľ �

Pre 4. hlavný cieľ �

Pre 5. hlavný cieľ �

Pre prvý stredno-
dobý cieľ:

1. krátkodobý cieľ �

2. krátkodobý cieľ �

3. krátkodobý cieľ �

4. krátkodobý cieľ �

5. krátkodobý cieľ �



Stanovte si harmonogram, ktorý vám pomôže do-
siahnuť krátkodobé ciele a obmedziť nepodstatné
aktivity

Predposledný úsek tejto cesty zdoláte vo chvíli, keď sa vaše krátkodobé ciele dostanú
do vášho diára. A posledný prejdete vo chvíli, keď ich aj dosiahnete. „Splnená túžba lahodí
duši!“ (Príslovia 13,19). Vaša duša túto „lahodu“ pravdepodobne nezažije, ak svoje túžby
nezaradíte do svojho denného programu!

Zoberte si svoj diár. Ak žiadny nemáte, tak si jeden kúpte! Preskúmajte každý krátko-
dobý cieľ, ktorý ste si napísali v 4. kroku. K mnohým z nich možno pridať konkrétny termín
dokončenia alebo dosiahnutia – napíšte si tieto ciele do diára!

Prečo je toto také dôležité? Je to kľúč k zvládnutiu vášho času – a umožní vám to pove-
dať „Nie“. Ak si najskôr naplánujete aktivity, ktoré odrážajú vaše priority, ľudia nebudú
môcť zaplniť vaše dni a večery vecami, ktoré si až tak neceníte. Ako sa hovorí: „Ak si nena-
plánujete svoje dni vy, urobí to za vás niekto iný – a pravdepodobne sa vám to nebude
páčiť!“

Vy a Pán – nie ľudia okolo vás – musíte rozhodnúť, ktoré veľké kamene pôjdu do vašej
fľaše, a potom ako a kedy pridáte štrk, piesok a vodu.

  �  �  �  �

Praktické princípy správcovstva času
Túto lekciu zakončíme piatimi všeobecnými (avšak veľmi praktickými) princípmi, ktoré

vám pomôžu lepšie spravovať čas, ktorý vám Boh dal k dispozícii.

Všetko najskôr prekonzultujte s Bohom
Uvedomte si, že keď ste požiadali Ježiša Krista, aby bol vaším Pánom, on vás vzal za

slovo. Teraz očakáva, že k nemu budete pristupovať ako k svojmu Pánovi – to znamená, že
sa ho najprv spýtate na to, čo by chcel on, aby ste robili. Ak tento postup nedodržíte, môže
sa stať, že sa budete zapájať do aktivít, ktoré povedú do slepých uličiek a strate času – kon-
traproduktívne voči Božím plánom pre vás.

Nájdite si Skutky 22,6-10 a prečítajte si Pavlovo svedectvo pred vzbúreným davom v Jeruza-
leme. Pavlova prvá otázka Ježišovi po tom, čo sa mu zjavil, bola: „Kto si, Pane?“ Vy ste po-
ložili tú istú otázku a teraz poznáte odpoveď. Aká bola Pavlova druhá otázka?

�

Verš vpravo (Ján 17,4) je súčasťou Ježišovej modlitby noc predtým, než bol ukrižovaný.
Všimnite si, že Ježiš – aj keď mal za sebou len asi tri roky verejnej služby – dokázal dokončiť
svoje dielo. Najdôležitejšie však je, akú prácu Ježiš vykonal. Akú prácu dokončil Ježiš?

Akými spôsobmi sa dá určiť, či vám vašu prácu (alebo akúkoľvek aktivitu, ktorá vypĺňa váš
čas) dal Boh – alebo ju robíte na vlastnú päsť, či pod vplyvom iných ľudí?

11. kapitola – Spojenie v oblasti spravovania času   93

 5. krok5. krok

„Naučte sa hovoriť
nie. Bude to pre vás
oveľa užitočnejšie
ako vedieť čítať po
latinsky.“ 

– Charles Spurgeon

„Musíme sa naučiť
nastaviť svoj kurz
podľa hviezd, nie
podľa svetiel každej
okoloidúcej lode.“ 

– generál Omar 
Nelson Bradley11

„Ja som ťa oslávil
na zemi tým, že
som dokonal die-
lo, ktoré si mi dal
vykonať.“ 

– Ján 17,4

To by mala byť aj naša otázka každý
deň, ba mnohokrát za deň!



Boh vám pomôže, aby ste slobodne rozhodovali o tom, ako strávite svoj čas, ale len ak
uznáte, že váš život riadi on. Je menej pravdepodobné, že bude mrhať časom v snahe viesť
vás, ak nie ste ochotný nasledovať jeho inštrukcie.

Bohu pravdepodobne nie veľmi záleží na tom, či dnes máte modré alebo čierne po-
nožky, alebo či pôjdete do práce tou či onou cestou. Ale môže. Preto by sme mali mať vždy
postoj podriadenej pripravenosti na možnosť, že nám chce niečo povedať.

Každý z nasledujúcich veršov obsahuje dôležitú informáciu o tom, prečo potrebujeme
konzultovať s Bohom investovanie nášho času. Zapíšte svoje pozorovania v pravom stĺpci.

Venujte čas plánovaniu
Niektorí ľudia neradi plánujú. O tom, čo budú robiť, sa rozhodujú „za pochodu“ –

často im chýba sústredenie, v dôsledku čoho dosiahnu málo. Biblia jasne ukazuje, že by
sme mali plánovať vopred. Zvážte svoje zdroje, čas, ktorý máte k dispozícii, svoje ciele
a potom vypracujte logický, dosiahnuteľný plán. Vopred si naplánujte svoje dni, týždne,
mesiace a roky! Buďte iniciatívni, aby ste potom nemuseli neustále „hasiť“ nečakané ne-
priaznivé situácie!

Nielenže bol Ježiš Kristus Boží Syn, on strávil mnoho rokov ako „robotník v montérkach“:
bol tesár. Jeho postrehy boli na jednej strane božské, na druhej však veľmi praktické
a vecné! Pozrite si pasáž vľavo: prečo nás Ježiš povzbudzuje, aby sme strávili čas plánova-
ním našich aktivít predtým, než sa do nich vrhneme?
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„Keď niekto z vás
chce stavať vežu,
či si najprv nesad-
ne a neprepočíta
náklady, či bude
mať aj na jej do-
končenie? Aby sa
mu všetci nezačali
posmievať, keď
uvidia, že položil
základy, a pritom
nemá na dokon-
čenie stavby: Ten-
to človek začal sta-
vať a nebol schop-
ný dokončiť.“ 

– Lukáš 14,28-30

Pre lepšie 
pochopenie:
„Ja len tebe dôve-
rujem, Hospodin.
Povedal som: Ty si
môj Boh. V tvojej
ruke je môj čas...“ 

– Žalm 31,15-16a

„Ak je môj súkromný
svet v poriadku, bu-
de to zrejme preto,
že uvedomujúc si, čo
ma poháňa, teraz
ticho načúvam vola-
niu Krista.“9

– Gordon 
MacDonald

Pasáž Prečo by som mal prekonzultovať s Bohom 
využívanie môjho času:

„Dôveruj celým srdcom Hospodi-
novi a nespoliehaj sa na svoj ro-
zum. Na všetkých svojich cestách
ho poznávaj a on sám ti urovná
chodníky.“ – Príslovia 3,5-6 

„Zver svoje diela Hospodinovi
a podaria sa tvoje zámery.“

– Príslovia 16,3

„Kroky muža vedie Hospodin,
ako môže človek svojej ceste ro-
zumieť?“ – Príslovia 20,24

„Viem, Hospodin, že človek ne-
má v moci svoju cestu, že nikto,
kto chodí, neusmerňuje svoje
kroky.“

– Jeremiáš 10,23

„Lebo ja poznám svoje zámery,
ktoré mám s vami – znie výrok
Hospodina. Sú to zámery pokoja
a nie nešťastia, dám vám budúc-
nosť a nádej.“ – Jeremiáš 29,11

22



Aj apoštol Pavol mal jednoznačné názory o dôležitosti starostlivého plánovania a určenia si
cieľov. Ako usporiadal Pavol svoj život podľa verša vpravo (1. Korinťanom 9,26)? Ako
bežec, ktorý vyrazil zo štartovacej čiary, alebo ako boxer v ringu?

Prečítajte si Príslovia 21,5. Keď usilovní ľudia plánujú, čo sa stane?

... a k čomu vedie „prenáhlenosť“?

Buďte usilovný
Websterov slovník definuje slovo usilovný ako „charakterizovaný vytrvalým, sústre-

deným a energickým úsilím; snaživý, pracovitý“. Človek môže plánovať, koľko chce, ale ak
to usilovne nedotiahne do konca, tak je to celé nanič. Čo je v pasáži vpravo (Kolosanom
3,23-24) jeden dôležitý dôvod, prečo by sme mali byť usilovní vo všetkom, čo robíme?

„Vernosť“ chodí ruka v ruke s „usilovnosťou“. Prečo by sme mali
byť podľa verša vľavo verní a usilovní dokonca aj v najmenších
úlohách, ktoré nám dáva Boh?

Snažte sa o efektívnosť
Zamyslite sa: Ako môžete robiť veci lepšie? Rýchlejšie? S väčšou efektívnosťou? Mô-

žete „rozmnožiť“ svoj čas tým, že budete robiť dve veci naraz? Môžete niektoré veci dele-
govať na iných?

Prečo je podľa verša vľavo (Efezanom 5,15-16) dôležité, aby sme
čo najlepšie využili každú príležitosť, ktorá je nám daná?

Čo s tým majú spoločné „zlé dni“?

Prečítajte si verš vpravo (1. Korinťanom 14,33.40). Čo je ďalší dôležitý dôvod pre to, aby
sme sa snažili o efektívnosť a vyhýbali sa zmätku?
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„Veď Boh nie je
Bohom neporiad-
ku, ale pokoja...
Ale všetko nech sa
deje slušne a v po-
riadku! 

– 1. Korinťanom
14,33.40

„Čokoľvek robíte,
robte z tej duše
ako Pánovi, a nie
ako ľuďom. Veď
viete, že od Pána
dostanete za od-
menu dedičstvo.
Slúžte Pánovi,
Kristovi! 

– Kolosanom 
3,23-24

„Ja teda bežím
nie akoby bez cie-
ľa a zápasím nie
ako ten, kto udiera
do prázdna.“ 

– 1. Korinťanom
9,26

44
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„Kto je verný v malom,
je verný aj vo veľkom,
a kto je nespravodlivý
v malom, je nespra-
vodlivý aj vo veľkom.“ 

– Lukáš 16,10

Porozmýšľajte: 
Čo keby ste si pri-
dali jedenásť a pol
(8-hodinových)
pracovných dní
k svojmu roku?
Stačí, ak vstanete
o 15 minút skôr!
Spočítajte si to. Ak
by ste vstali o 30
minút skôr, nazbie-
rali by ste viac ako
tri ďalšie pracovné
týždne za rok! To
je asi toľko, koľko
máte dovolenky!
Čo by ste robili
s tromi týždňami
ročne naviac?

„Dávajte si teda dobrý
pozor, ako si počí-
nate; nie ako nemúdri,
ale ako múdri. Naplno
využívajte čas, lebo
dni sú zlé.“ 

– Efezanom 5,15-16



Vyhnite sa syndrómu vyhorenia: Odpočiňte si!
Môže sa stať, že budete príliš usilovný a efektívny, snažiac sa naplánovať si každú

voľnú minútu, len aby ste boli produktívnejší. Ale Boh jasne ukazuje, že aj odpočinok je dô-
ležitý veľký kameň, na ktorý nesmieme zabudnúť! Dokonca ho pokladal za taký dôležitý, že
dal svoje myšlienky o tejto téme na jedno jasne viditeľné miesto: do Desatora Božích priká-
zaní! Prečítajte si 2. Mojžišovu 20,8-11. Najprv si všimnite, že o tomto prikázaní hovorí Boh
viac než o ktoromkoľvek inom. O čom to svedčí? Jeden z hlavných aspektov tohto prikáza-
nia sa dotýka zachovávania soboty ako „svätého“ dňa. Ale dotýka sa aj práce ako takej. Čo
nám prikazuje?

Prečítajte si Mareka 6,30-31. Ježiš vyslal svojich učeníkov, aby nejaký čas slúžili sami (verš
7). Vrátili sa, podali o svojom pôsobení správu a boli ohromení zástupmi ľudí, ktorým ešte
stále bolo treba slúžiť. Ale Ježiš mal iný názor. Čo urobil Ježiš ďalej (verš 31)?

Vytvorte si vnútorné „rezervy“. Rezerva je priestor, ktorý kedysi existoval medzi
nami a našimi hranicami. Je to akýsi záložný zdroj pre nepredvídané alebo rizikové situácie.
Ako spoločnosť sme už zabudli, čo sú vnútorné rezervy. V úpornej snahe o pokrok sme
svoje rezervy vyčerpali a vymazali.“9 Tieto slová, ktoré napísal Dr. Richard Swenson, veľmi
presne poukazujú na príčiny toho množstva stresu, úzkosti a vyhorenia u mnohých ľudí
v súčasnosti – vrátane kresťanov! V niektorých prípadoch je možno lepšie, ak budete teraz
robiť menej, aby ste neskôr mohli robiť viac.

Keď si zapĺňate kalendár, rozhodne si naplánujte aj nejaké „ostrovy osvieženia“. Každý
deň venujte trochu času relaxácii. (Mnohí veľmi produktívnych ľudia – vrátane Winstona
Churchilla, Benjamina Franklina a Thomasa Edisona – si každé popoludnie zdriemli!) V ne-
deľu si dajte voľno. Naplánujte si jeden deň raz za mesiac-dva, keď budete sám s Bohom
niekde v ústraní. Rodinnú dovolenku si naplánujte dostatočne dopredu, aby nezostala vy-
tlačená do úzadia. Dajte si bublinkový kúpeľ. Naplánujte si tajné rande so svojím manžel-
ským partnerom. Choďte na prechádzku do lesa. Z času na čas sa zastavte a privoňajte si
k ružiam. Buďte dôsledný a efektívni aj ohľadom odpočívania!

Naučte sa naspamäť:

1 Fry, Ron, Manage Your Time (Hawthorne, NJ: Career Press, 1994), s. 23.
2 Dawson, David, Equipping the Saints Notebook, 4 zväzky (Greenville, TX: ETS Ministry, 1982), zv. 1, lekcia 4, s. 1.
3 Merriam Webster's Deluxe Dictionary, heslo „stewardship”, s. 1808.
4 Tieto pojmy sú od Boba Biehla z Masterplanning Group International, Lake Mary, FL. (Pozrite www.master-

planning.com)
5 Aggeus, John, Lead On! (Dallas, TX: Word, 1986).
6 míľa = 1,6 km (pozn. prekl.)
7 Furman, Richard, Reaching Your Full Potential (Eugene, OR: Harvest House, 1982), s. 11.
8 MacDonald, Gordon, Ordering Your Private World (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1985), s. 41.
9 Swenson, Richard A., Margin (Colorado Springs, CO: NavPress, 1992), zadný obal.
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Cítite sa niekedy
takto? 
„Moja práca je ako
zápas s divým
zvieraťom: Nemô-
žem prestať, keď
sa ja unavím, pre-
stanem, až keď sa
unaví to zviera!“
Ak je tak, možno
ste na ceste k vy-
horeniu!
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„V živote ide o viac
než len o jeho zrý-
chľovanie.“ 

– Mahátma Gándhí

Spojenie v oblasti spravovania času:
„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi,
a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete
za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“

– Kolosanom 3,23-24

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:
„Využiješ svoj čas

čo najlepšie 
pre mňa?“



Spojenie v oblasti vízie
Čo chce Boh urobiť s vaším životom

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Máte nejakú predstavu o neuveriteľnom potenciáli, ktorý do vás Boh vložil?

Dwight bol farmársky chlapec z Massachusets. Narodil sa v roku 1837 a bol nevzdelaný.
Zanechal školu, rodinu i nudný vidiecky život a vybral sa do Bostonu s túžbou zbohatnúť.
Neschopný nájsť si iné zamestnanie skončil ako predavač v strýkovom obchode s topán-
kami.

Nebol to veľmi sľubný začiatok. Ako by mohol taký obyčajný, neschopný niktoš doká-
zať čokoľvek dôležité? Tomuto mladému mužovi pravdepodobne ani nenapadlo, že by
mohol dosiahnuť niečo veľké – išlo mu predsa o prežitie vo veľkom, cudzom meste.

Dwightov strýko prijal svojho tvrdohlavého synovca s podmienkou, že s ním bude cho-
diť každú nedeľu do kostola.  Tam stretol muža, ktorý ho priviedol ku Kristovi. Edward Kim-
ball – nie pastor, len „obyčajný“ veriaci z kostola – trávil veľa času duchovnou výchovou
Dwighta. V Dwightovej duši už čoskoro zahorela iskierka – iskierka veľkosti.

Dwight a niekoľko jeho priateľov sa začali pravidelne schádzať na jednej lúke, aby sa
spolu modlili. Jedného dňa Henry Varley, Dwightov priateľ, povedal: „Svet ešte len uvidí,
čo Boh dokáže urobiť s človekom, ktorý mu je plne a celkom zasvätený: čo Boh urobí pre
neho, cez neho a v ňom.“

Tieto slová rozdúchali Dwightovu iskru v plameň, ktorý už nič nedokázalo uhasiť. Uve-
domil si, že Boh nepotrebuje nič viac, len človeka, ktorý bude ochotný byť použitý – akého-
koľvek človeka! Nezáležalo na tom, či je nevzdelaný alebo génius, slabý alebo silný, škaredý
alebo atraktívny. Stačilo byť ochotný a byť Bohu k dispozícii.

Dwight Lyman Moody začal vychovávať učeníkov Krista. Počas nasledujúcich niekoľ-
kých rokov viedol skupinky štúdia Biblie. Hlásal evanjelium. Kázal na verejnosti vždy, keď sa
naskytla príležitosť. Vo veku tridsaťšesť rokov so svojím priateľom Irom Sankeym odcesto-
val do Anglicka, kde viedli sériu evanjelizačných stretnutí. Keď sa vrátili do Spojených štá-
tov, z Moodyho sa stala celonárodná senzácia. Schádzali sa tisíce ľudí, aby počúvali, ako im
hovorí o Bohu.

Počas nasledujúcich dvadsiatich piatich rokov Dwight L. Moody precestoval vyše milión
míľ v priebehu svojej služby a odhaduje sa, že kázal viac než sto miliónom ľudí. Uvedomte
si, že toto bolo v dňoch pred lietadlami a high-tech systémami na oslovenie širokej verej-
nosti! Založil niekoľko výchovno-vzdelávacích inštitútov, vrátane Moody Bible College (Moo-
dyho biblická škola), a bol iniciátorom Student Volunteer Movement (Hnutie študentov –
dobrovoľníkov), prostredníctvom ktorého tisíce vysokoškolských študentov zasvätilo svoj
život misionárskej práci.

Ale Dwightov vplyv sa tam nezastavil. Kým bol v Anglicku, strávil veľa času tým, že vie-
dol v učeníctve mladého muža menom F. B. Meyer, ktorý sa neskôr stal veľmi populárnym
teológom, spisovateľom a prednášateľom. Meyer viedol v učeníctve veľkého evanjelistu J.
Wilbera Chapmana, ktorý zas viedol v učeníctve mladého bejzbalového hráča menom Billy
Sunday. Ten nasledoval v šľapajach svojho učiteľa a tiež sa stal slávnym evanjelistom za-
čiatku 20. storočia. Sunday viedol v učeníctve ďalšieho pomazaného evanjelistu, Mordecaia
Hama, ktorý v roku 1934 priviedol k Pánovi ďalšieho mladého Billyho... Billyho Grahama. 

Dwight L. Moody bol obyčajný. Ale mal jednoduchú vieru v neobyčajného Boha. Dwight
sa stal veľkým pre Boha, pretože spolupracoval s veľkými plánmi, ktoré s ním mal Boh. Boh
má veľké plány aj pre vás! Keď vytvoríte toto spojenie, Boh dá vašej vízii globálne proporcie
– a ktovie? Možno aj vy budete jedným z tých, ktorí menia svet, lebo budete „plne a celkom
zasvätený Bohu“.
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12. kapitola

Modlitba: 
„Otče, pomôž mi
vnímať Tvoje nad-
šenie zo mňa a mo-
jej budúcnosti.
Chcem, aby mal
môj život vplyv na
večnosť. Chcem,
aby si ma použil
na rozšírenie Tvoj-
ho kráľovstva tu
na zemi. Niekedy
sa však cítim ne-
schopný a nehod-
ný. Pomôž mi, aby
moja sebadôvera
odrážala Tvoju dô-
veru vo mňa.
Amen.

Stručná definícia
vízie:
„Dostať do svojho
srdca to, čo má
v srdci Boh: svet.“ 
– Dawson Trotman



Čo je vízia?
Keď kráľ Šalamún napísal slová v Prísloviach 29,18a, hovoril o víziách alebo „zjave-

niach“ od Boha – o prítomnosti a budúcnosti. V tých časoch (ešte pred napísaním väčšiny
Biblie) Boh hovoril k ľuďom hlavne cez prorokov, ktorí mali videnia. Bez nich by ľudia neve-
deli, čo mal Boh na mysli alebo čo ich čakalo v budúcnosti. Bez tohto poznania by ho za-
nedbali, alebo by na neho úplne zabudli. Ale dnes, keď už máme Starú aj Novú zmluvu,
k nám Boh hovorí predovšetkým cez svoje slovo. Môžeme čítať Božie myšlienky a úmysly,
kedykoľvek chceme! Samozrejme, aj teraz sa zjavuje cez videnia a cez priame vnemy od
Ducha Svätého v našej mysli. Ale to, že máme vo svojich rukách jeho večné slovo v písom-
nej podobe, je obrovská výhoda!

Boh má pre vás plány. Veľké plány. Ale keď nemáte žiadne predstavy o tom, čo by tie
plány mohli znamenať, môžete stratiť motiváciu a zutekať z procesu, ktorý pre vás pripra-
vil. Mohli by ste „zahynúť“ ako semienko, ktoré padne na betón a nemôže rásť ani sa roz-
množovať. Je jasné, že nehovoríme o večnom zahynutí; ale pokiaľ ide o víťazný život
a vplyv na tento svet pre Ježiša Krista, nebude vo vás veľa života.

Naproti tomu, ak máte „zjavenie“ alebo víziu – dobré chápanie potenciálnych Božích
plánov pre vás – budete väčšmi motivovaný vydať sa na dlhú cestu. Cieľom tejto lekcie je
pomôcť vám pochopiť, že VY SÁM – nie váš brat, sestra, sused alebo nejaký superhrdina –
máte potenciál, aby vás Boh významne použil pre šírenie svojho kráľovstva tu na zemi. Vy
môžete byť ďalší Dwight L. Moody, ktorý bude hovoriť k státisícom ľudí, alebo môžete byť
ďalší Edward Kimball, ktorý ticho privedie nejakého Dwighta L. Moodyho ku Kristovi a bude
ho viesť v učeníctve. Tak či onak, váš vplyv by bol globálny a večný!

Božia úloha pre všetky jeho deti
O verši vľavo sa bežne hovorí ako o Veľkom poslaní Ježiša Krista. Povedal tieto slová

po tom, čo bol ukrižovaný, pochovaný a vzkriesený z mŕtvych. Asi štyridsať dní strávil so
svojimi učeníkmi vo svojom vzkriesenom tele a tesne predtým, ako bol vzatý do nebies
pred očami svojich učeníkov (Skutky 1,1-9), vyslovil toto poslanie.

Jazykové okienko. „Poslanie“ je príkaz a ako taký viaže sa na sloveso v imperatíve (roz-
kazovacom spôsobe), t. j. na slovo, ktoré niečo prikazuje: napr. „Dones mi trochu vody,“
alebo „Hoď mi tú loptu.“ Keď sa pozriete na Matúša 28,19-20, skúste nájsť imperatív v prvej
vete a zakrúžkujte ho (ale dávajte pozor, nie je to slovo „choďte“). Správna odpoveď je na
spodku tejto strany.

Ak je teda toto hlavné imperatívne sloveso „Veľkého poslania“, na čo sa máme sústrediť
podľa Ježiša?

� Obracať ľudí na vieru � Získavať viac návštevníkov zboru � Robiť kázne 

� Zakladať spevokoly � Zakladať misijné spoločnosti � Stavať kostoly 

� Zakladať biblické školy � Organizovať skupinky štúdia Biblie � Podporovať pastorov

� Usporiadať konferencie � Pripravovať náboženské programy � Viesť ľudí v učeníctve 

Pointa: Každá z týchto činností je dôležitá – nevyhnutná pre fungovanie tela Kristovho. Ale
musíme si uvedomiť, že každá z nich (okrem poslednej) je prostriedkom k nejakému cieľu,
nie samotný cieľ. Prečo je podľa vás dôležité pochopiť ten rozdiel a zamerať sa na získava-
nie učeníkov?
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„Bez zjavenia sa
ľud stáva bezuzd-
ným...“ 

– Príslovia 29,18a

„Choďte teda a zís-
kavajte mi učení-
kov vo všetkých
národoch a krstite
ich v meno Otca
i Syna i Svätého
Ducha a naučte
ich zachovávať
všetko, čo som
vám prikázal.
A hľa, ja som s va-
mi po všetky dni
až do konca
sveta.“ 

– Matúš 28,19-20 

Pre lepšie 
pochopenie:
Slová choďte
(správnejší preklad:
„ako chodíte“),
krstite a naučte,
hoci vyzerajú ako
slovesá, v gréčtine
sú to tzv. „adver-
biálne particípiá“,
ktoré rozširujú
a ďalej vysvetľujú
hlavné sloveso
v imperatíve.

Imperatívom tu je gr. slovo matheteuo, ktoré sa prekladá ako: „získavajte učeníkov“. Zakrúžkujte tieto dve slová vo Veľkom poslaní vľavo.



Kto je učeník?
Hlavnou túžbou nášho vzkrieseného Spasiteľa je, aby sme sa sústredili na získavanie

učeníkov. Preto by sme mali mať aspoň akú-takú predstavu o tom, čo je to učeník! A potom
sa musíme najprv sami STAŤ učeníkmi predtým, než ich budeme ZÍSKAVAŤ.

Grécke slovo pre učeníka v Novej zmluve je mathetes, ktoré jednoducho znamená
„učiaci sa, t. j. žiak“1. Ale keď Ježiš Kristus o niekom povedal, že je jeho učeníkom, nehovoril
len o získavaní a uchovávaní informácií. Skôr tým poukazoval na niekoho, kto sa učil „pra-
xou alebo skúsenosťou a tak si osvojil nejaký zvyk alebo návyk“2.

Aká je podobnosť medzi športovcom, ktorý sa učí novú zručnosť na športovom poli, s mat-
hetes?

V čom by sa mal učeník učiť podobne ako športovec?

Tu je užitočná, na Biblii zalo-
žená definícia slova učeník:

Kto je podľa vás učeníkom na základe spomínanej definície: niekto, kto dosiahol určitú úro-
veň úspechu, alebo niekto, kto sa snaží dôsledne zachovávať určitý postoj?

Sebahodnotenie. Čo by ste povedali, koľko času žijete ako pravý „učeník“ Ježiša Krista?
(Umiestnite krížik na nasledujúcu priamku.)

0%                  25%                  50%                  75%                  100%

Ste s týmto percentom spokojný? � Nie

� Trochu

� Áno

Čo by ste mali ohľadom toho urobiť (ak je to potrebné)?

Budúci rozvoj
Jedným z najlepších spôsobov, ako môžete hneď teraz spolupracovať s Božími plánmi

pre vás, je sústrediť sa na to, aby ste sami boli učeníkom Ježiša Krista. Keď v ňom budete
rásť, naučíte sa viac o tom, ako získavať učeníkov, a tak pomáhať naplniť Veľké poslanie
Krista. Ak sa chcete dobre pripraviť na tento budúci rozvoj, pravidelne proste Boha, aby vás
rozvíjal a urobil z vás vodcu učeníkov. Svet potrebuje to, čo máte! Preto to do vás Boh vložil
– a chce, aby sa to dostalo k iným!
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„Učeník je rozvíjajúca sa osoba, ktorá dychtivo
túži naučiť sa a aplikovať pravdy, ktoré ju učí Ježiš
Kristus, výsledkom čoho je stále oddanejšia Kris-
tovi a jeho životnému štýlu.“3

�

„Úspech je pocit,
ktorý sa dostaví, keď
dosiahnete svoje cie-
le. Ale mať význam
znamená zmeniť
život ľudí z dlhodo-
bého hľadiska.“4 

– Phil Downer



Čo je dôležité pre Boha?
Je veľa vecí, ktoré sú pre Boha dôležité. V poslednej kapitole sme študovali dve z jeho

najvyšších priorít: aby sme milovali Boha a aby sme milovali svojich blížnych. V kontexte „ví-
zie“ sa chceme pozrieť na tri ďalšie hodnoty, ktoré sú pre neho dôležité. Ak spoznáme veci,
ktoré sú pre Boha dôležité, urobili sme prvý krok k tomu, aby sa stali dôležitými aj pre nás.

Večné nad dočasné
My ľudia máme sklon klásť veľký dôraz na to, čo je „tu a teraz“. Boh však kladie oveľa

väčší dôraz na večné, i keď ani dočasné nepokladá za celkom irelevantné (koniec koncov
zatiaľ žijeme tu na zemi!).

O čom hovorí Pavol vo verši vľavo, keď píše o svojom „terajšom ľahkom súžení“? (Pre lep-
šie pochopenie si overte kontext: verše 8–16.)

Ako porovnáva toto „súženie“ s tým, čo má prísť – neviditeľné a večné?

Čo je podľa Ježiša žiaducejšie na základe verša vpravo?

� Prežiť; tešiť sa z prítomnosti.

� Prinášať ovocie; obetovať sa v tomto živote pre večný úžitok.

Čo mal podľa vás na mysli Ježiš, keď spomínal pšeničné zrno, ktoré
keď odumrie, prinesie mnoho semien?

Ako sa môžeme my kresťania angažovať v tom, čo je večné? Biblia nám hovorí, že okrem
pekla sú len tri veci večné. Nachádzajú sa v troch pasážach, uvedených nižšie. Vyhľadajte si
každý odkaz a zapíšte si tri večné veci.
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11
„Veď toto naše
terajšie ľahké sú-
ženie nám získa
nesmierne bohat-
stvo večnej slávy,
keďže nehľadíme
na viditeľné, ale
na neviditeľné; le-
bo viditeľné je do-
časné, neviditeľné
však večné.“ 

– 2. Korinťanom
4,17-18

„Amen, amen, ho-
vorím vám: Ak
pšeničné zrno,
ktoré padne do
zeme, neodumrie,
zostane samo. Ale
ak odumrie, prine-
sie veľkú úrodu.
Kto miluje svoj ži-
vot, stratí ho, a kto
svoj život na tom-
to svete nenávidí,
zachová si ho pre
večný život.“ 

– Ján 12,24-25

„Písmo sa neustále
pokúša priviesť nás
k tomu, aby sme sa
pozerali na život
z večnej perspek-
tívy. Náš život je iba
bodkou na večnej
obrazovke. Bolesť
zotrie väčšie porozu-
menie; zatieni ju
slávne finále. V po-
sledných dňoch sve-
ta sa udeje niečo
také veľkolepé a ta-
ké grandiózne, že to
zmaže každú krivdu,
vynahradí každú bo-
lesť srdca a napraví
každú nespravodli-
vosť.“5 

– Joni Eareckson
Tada

Pasáž Večná vec

Žalm 90,2

1. Petrov 1,25

1. Tesaloničanom 4,16-17

Do akej miery ste zapojený v týchto troch večných veciach, 
do tej miery ste zapojený vo večnosti!



Duchovné nad materiálne
Je ľahké upnúť sa na materiálne veci, však? V určitom zmysle sú také neodolateľné!

Môžeme ich vidieť, počuť, dotýkať sa ich, ochutnať ich a ovoňať a takto nám do istej miery
poskytujú určité telesné uspokojenie – obyčajne okamžite. Ale „osoh“ z duchovných vecí je
často nehmotný a vzdialený. Preto niekedy možno aj pochybujeme, či z nich vôbec je ne-
jaký osoh, nejaká návratnosť. Avšak presne o tom je život vo viere: ceniť si neviditeľné du-
chovné veci bez ohľadu na ich „návratnosť“. Ježiš Kristus nám hovorí, že nakoniec to bude
stáť za to!

Aké dva dôvody uvádza Ježiš vo verši vpravo (Matúš 6,19-21), prečo by
sme sa nemali až tak zamerať na zhromažďovanie pokladov tohto sveta?

1. (podľa veršov 19 a 20)

2. (podľa verša 21)

Ako si podľa vás človek „zhromažďuje poklady v nebi“?

Nájdite si a prečítajte si Lukáša 12,13-21. Vo verši 15 nám Ježiš dáva vážne varovanie. Aké?

V čom je jeho varovanie v rozpore s populárnym názorom ohľadom „majetku“ v dnešnej
spoločnosti?

V Ježišovom podobenstve bola pozornosť zameraná na úspešného podnikateľa. Odsudzo-
val Ježiš jeho finančný úspech alebo niečo iné? Čo to bolo?

Čo myslíte, ako sa môže stať človek „bohatým v Bohu“ (verš 21)?

Pozrite si verš vpravo (Matúš 16,25-26). Čo myslíte, ako môže niekto „zachrániť“ svoj život
tým, že ho „stratí“?

Ak nerátame mučenícku smrť, ako môže niekto „stratiť“ svoj život pre Krista tým, že ho
„nájde“?
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22

„19Nezhromažďujte si poklady na zemi,
kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlo-
deji vnikajú a kradnú. 20Zhromažďujte si
poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hr-
dza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú
a nekradnú. 21Veď kde je tvoj poklad, tam
bude aj tvoje srdce.“ 

– Matúš 6,19-21

„Lebo kto by chcel
zachrániť svoj ži-
vot, stratí ho, a kto
by stratil svoj život
pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží člo-
veku, ak získa hoci
celý svet, ale utrpí
škodu na duši?
Alebo čo človek
dá ako protihod-
notu za svoju
dušu?“ 

– Matúš 16,25-26



Použiteľnosť nad schopnosti
Boh nepotrebuje mužov a ženy s veľkými schopnosťami. Stačia mu ľudia, ktorí sú mu

k dispozícii; ľudia, ktorí sú ochotní a schopní urobiť to, čo od nich Boh chce; povedať, čo
chce on; ísť, kam ich on posiela; a byť tým, kým ich Boh chce mať. Nezáleží mu na tom,
v akých podmienkach ste vyrastali, akým problémom práve čelíte, alebo ako ste to v minu-
losti „pokašľali“. Stačí mu, ak mu dáte k dispozícii to, čo máte, a sledujete, akými zázrač-
nými spôsobmi bude cez vás konať!

Prečítajte si Jána 6,5-13. Ježiš a jeho učeníci čelili obrovskej potrebe: mali okamžite nájsť do-
statok jedla pre päťtisíc ľudí. Ale iba jeden malý chlapec im bol k dispozícii – ponúkol, čo
mal. Čo mal?

Čo urobil Ježiš s tým, čo mu chlapec dal k dispozícii?

Čo máte vy, čo by ste radi dali Bohu k dispozícii? Ako by to podľa vás Boh mohol použiť?

Nasledujú krátke opisy niektorých veľkých mužov a žien Biblie. Preštudujte si tabuľku,
potom si vyberte aspoň jedného z týchto hrdinov a prečítajte si ich príbeh (vyhľadajte si
uvedené odkazy na verše).Všimnite si, že Boh ich použil, pretože mu boli k dispozícii, nie
preto, že boli takí úžasní a obdivuhodní (okrem poslednej osoby). Na vynechané miesto
pod tabuľkou napíšte, aké podobnosti ste spozorovali medzi svojím životom a životom
osoby, ktorú ste skúmali.

102 Spojenie s Bohom

Zrod jednej vízie: 
„Po dvoch rokoch
manželstva Vonette
a ja sme začali služ-
bu Campus Crusade
for Christ (Hlas pre
Krista) za veľmi
skromných podmie-
nok. V mladosti sme
boli obaja materialis-
ticky založení. Ale
čoskoro sme prišli
k záveru, že slúžiť
Ježišovi je tá najdô-
ležitejšia vec na sve-
te. V jedno nedeľné
popoludnie na jar
v r. 1951 sme s si Vo-
nette pokľakli a mod-
lili sme sa: ,Pane,
úplne a neodvola-
teľne sa ti odovzdá-
vame. Pôjdeme, kam-
koľvek nás pošleš,
a urobíme, čo len
budeš chcieť.‘“6 

– Bill Bright

33

Boží hrdinovia Ich nedokonalá minulosť Čo Boh cez nich vykonal

Abrahám

Modlár (1. Mojžišova 11,26-31; Jozua 24,2); Chaldejec
(národ, ktorý uctieval Nannu, bohyňu mesiaca);
v jeho živote sa neudialo nič významné, až kým nebol
veľmi starý (1. Mojžišova 17,1-8).

Stal sa otcom celého izraelského národa a ľudským
predkom Spasiteľa (1. Mojžišova 12,1-3; 15,1-7).

Jákob

Abrahámov vnuk; klamár, podvodník (1. Mojžišova
27,1-40); vyštvaný zo svojej domoviny svojím bratom
(1. Mojžišova 27,40-45); oklamaný svojím strýkom (1.
Mojžišova 29,14b-30).

Stal sa praotcom dvanástich kmeňov Izraela (1. Moj-
žišova 35,22b-26) a dedičom Abrahámových požeh-
naní (1. Mojžišova 28,1-4).

Jozef

Ockov miláčik; udavač; nenávidený svojimi bratmi (1.
Mojžišova 37,1-4); obeť únosu (1. Mojžišova 37,18-28);
predaný do otroctva (1. Mojžišova 39,1); falošne obvi-
nený zo znásilnenia (1. Mojžišova 39,7-19); väzeň (1.
Mojžišova 39,20; 41,1).

Stal sa „ministerským predsedom“ Egypta a zachrá-
nil rodiaci sa národ Izrael pred vyhynutím (1. Mojži-
šova 41,37-45; 45,4-13; 50,19-21).

Mojžiš

Vrah (2. Mojžišova 2,11-12); utečenec (2. Mojžišova
2,13-15); pastier oviec vo vyhnanstve (2. Mojžišova
2,22; 3,1); bol nesmierne zdráhavý, mal nízke sebave-
domie a malú vieru (2. Mojžišova 3,11-13; 4,1.10.13).

Stal sa hlavným Božím poslom na zemi, Boh s ním ho-
voril „tvárou v tvár“ (2. Mojžišova 33,1); vyviedol
izraelský národ z otroctva, cez púšť a do zasľúbenej
zeme (2. Mojžišova 4,21-20,21; 32,1-34,35; 40,1-38).

Rút Moábka vo vyhnanstve, vdova, bezdetná, v núdzi,
bez domova (Rút 1,1-22).

Boh ju dal dokopy s Bóazom, bohatým statkárom
a stali sa prastarými rodičmi kráľa Dávida (Rút 4,21-22).

Dávid
Pastier, najmladšie dieťa bezvýznamnej rodiny (1. Sa-
muelova 16,1-12); vyzeral divne kvôli svojim ryšavým
vlasom a bledej pleti (1. Samuelova 16,12).

Boh ho použil, aby zabil Goliáša, dodal odvahy Izraelu
(1. Samuelova 17,26-53) a neskôr priviedol Izrael
k vrcholu svetovej moci (2. Samuelova 7,1.18-29).



„Boží hrdinovia“ – pokračovanie...

Podobnosti, ktoré som postrehol medzi svojím životom a životom jedného (alebo viace-
rých) z vyššie uvedených „hrdinov“:

Niektoré z dôležitých plánov Boha
Na predchádzajúcich stranách sme uvažovali o tom, čo je dôležité pre Boha. Je ešte

jedna vec, ktorá je pre Boha dôležitá, a tou ste VY! Vy ste večný, máte duchovnú podstatu
a ste mu stále viac a viac k dispozícii. Keď vás Boh vykúpil z nepriateľovho tábora, nemal
v úmysle, aby ste sa vrátili z boja, umyli si ruky a sadli si do pohodlného kresla, kde prečkáte
do konca vojny. Vykúpil vás z mnohých dôležitých dôvodov, napríklad preto, aby ste mu
pomáhali v jeho plánoch na povzbudzovanie a posilňovanie iných. 

V takejto štúdii nemôžeme presne určiť konkrétne Božie plány pre vás ako jednotlivca,
ale Biblia nám pomôže odhaliť jeho všeobecné plány. Jeho konkrétne plány pre vás budú
vyplývať z jeho všeobecných plánov.

Prečítajte si alebo si nájdite v Biblii pasáže v ľavom stĺpci tabuľky a napíšte, čo dané verše
hovoria o plánoch, ktoré má Boh pre vás, ako pre jedného zo svojich detí.
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Boží hrdinovia Ich nedokonalá minulosť Čo Boh cez nich vykonal

Ester

Sirota, vychovaná svojím starším bratrancom; žili vo
vyhnanstve v pohanskej krajine, nepriateľskej voči Iz-
raelu (Ester 2,5-7). Spolu s ostatnými Židmi bola ter-
čom pre pripravovaný holokaust (Ester 3,5-10; 4,12-14).

Stala sa kráľovnou ako manželka kráľa Ahasvéra
(Ester 2,17) a zachránila Izrael pred vyhubením (Ester
4,13-16; 7,2-10; 8,5-12).

Peter
Táraj (Matúš 26,33-35); prudký (Matúš 17,4); nafú-
kaný (Matúš 16,21-23); otvorene zaprel Krista v jeho
hodine núdze (Matúš 26,69-75).

Stal sa jedným z najznámejších pilierov ranej kresťan-
skej cirkvi po Ježišovom vzkriesení (Skutky 2,14-41;
3,1-26; 10,1-48); napísal 1. a 2. list Petrov.

Pavol
Podlý, zanietený prenasledovateľ kresťanov; poslal
mnoho Božích detí do väzenia a na smrť (Skutky 8,3;
9,1-2; 22,4-5; 26,9-11; 1. Korinťanom 15,9).

Stal sa najvplyvnejším kresťanom, aký kedy žil, rozší-
ril evanjelium do väčšiny známeho sveta a pod Božím
vnuknutím napísal polovicu kníh Novej zmluvy.

Ježiš

Narodil sa v jaskynnom chlieve, jeho postieľkou bol
válov na kŕmenie (Lukáš 2,4-7); mal byť zavraždený
už ako bábätko, istý čas žil s rodičmi vo vyhnanstve
v Egypte (Matúš 2,1-18); vyrastal ako tesárov syn
v jednom galilejskom „zapadákove“.

Celému svetu sprístupnil spasenie (Ján 3,16) a mal
väčší vplyv na históriu ľudstva než akákoľvek iná
osoba, ktorá kedy žila.

Pasáž Boh má v pláne...

„Lebo ja poznám svoje zá-
mery, ktoré mám s vami –
znie výrok Hospodina. Sú to
zámery pokoja a nie nešťas-
tia, dám vám budúcnosť
a nádej.“ – Jeremiáš 29,11 

... robiť všetko pre moje dobro, nikdy mi neškodiť
a dať mi nádej. Dokonca pre mňa naplánoval aj budúc-
nosť!

„... Ja som svetlo sveta. Kto
mňa nasleduje, nebude cho-
diť v tme, ale bude mať
svetlo života.“ 

– Ján 8,12 



Čo musíte urobiť, aby ste sa začlenili do jeho plánov?
Mnohé z plánov, zasľúbení a požehnaní, ktoré pre vás Boh má, sú „bezpodmienečné“,

to znamená, že sa stanú bez ohľadu na čokoľvek. Ale mnohé z nich sú „podmienečné“, to
znamená, že sa uskutočnia len vtedy, keď sa splnia určité podmienky.

Na nasledujúcej strane je veľmi krátky zoznam niektorých podmienečných zasľúbení,
ktoré Boh dal svojim deťom vo svojom slove. Je dôležité, aby ste pochopili, že Boh nie je
nejaký nebeský Mikuláš, ktorý rozdeľuje večné dobroty komukoľvek, kto práve stojí na-
blízku. Ľudia s víziou, ktorí túžia zakúsiť život v hojnej miere, majú tak výhody, ako aj zod-
povednosti. Verše, ktoré budete študovať, vám pomôžu uvidieť, aké sú vaše zodpovednosti,
ak chcete, aby sa Božie plány uskutočnili vo vašom živote a cez váš život.

Pasáž Boh má v pláne...

„... Ak vy zostanete v mojom
slove, budete naozaj mojimi
učeníkmi, poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí.“ 

– Ján 8,31-32

„Ako pastier bude pásť svoje
stádo, svojím ramenom ho
zhromaždí, baránky vezme
do náručia a tie, čo pridájajú,
nežne bude viesť.“ 

– Izaiáš 40,11 

Prečítajte si v Biblii
Izaiáša 41,10.

„Môj Boh vám dá všetko, čo
potrebujete podľa svojho bo-
hatstva v sláve skrze Krista
Ježiša.“ 

– Filipanom 4,19

Prečítajte si v Biblii
Efezanom 4,11-13.

„Pokoroval ťa, dal ti hlado-
vať, potom ťa sýtil mannou,
ktorú si nepoznal a nepoznali
ju ani tvoji otcovia, aby ťa po-
učil, že človek nežije len sa-
mým chlebom, ale všetkým,
čo vychádza z Hospodino-
vých úst .“ – 5. Mojžišova 8,3 

„Keď my všetci s odhalenou
tvárou akoby v zrkadle poze-
ráme na slávu Pána, premie-
ňame sa na taký istý obraz v stá-
le väčšej sláve – a to všetko
mocou Pána, ktorý je Duch.“ 

– 2. Korinťanom 3,18
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„Božie dôležité plány pre vás“ – pokračovanie...



Božie podmienečné zasľúbenia – moja časť/jeho časť
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Pasáž Ak ja... potom Boh...
„Ak ho poslúchnu a budú
mu slúžiť, dokončia svoje
dni v blahobyte a svoje
roky prežijú príjemne.“ 

– Jób 36,11

„Raduj sa v Hospodinovi
a dá ti, po čom túži tvoje
srdce .“ – Žalm 37,4

„Zlož svoje starosti na
Hospodina, on sa o teba
postará. Nikdy nedopus-
tí, aby sa spravodlivý
sklátil.“ – Žalm 55,23

„Ak sa Hospodinovi páčia
cesty človeka, zmieri s ním
aj jeho nepriateľov.“

– Príslovia 16,7

„Tí však, čo očakávajú
Hospodina, dostávajú no-
vú silu, ako orly dostávajú
krídla, budú utekať a ne-
ustanú, pôjdu a nevyčer-
pajú sa.“ – Izaiáš 40,31

„Blahoslavení hladní
a smädní po spravodli-
vosti, lebo oni budú nasý-
tení.“ – Matúš 5,6

„Hľadajte však najprv
Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto
všetko sa vám pridá.“ 

– Matúš 6,33

„Každého, kto mňa vy-
zná pred ľuďmi, vyznám
i ja pred svojím Otcom,
ktorý je v nebesiach.“ 

– Matúš 10,32

„Dávajte a bude dané aj
vám – mieru dobrú, na-
tlačenú, natrasenú a vr-
chovatú vám dajú do
lona...“ – Lukáš 6,38

„Vieme, že všetky veci
slúžia na dobro tým, čo
milujú Boha, ktorí sú po-
volaní podľa jeho predsa-
vzatia.“ – Rimanom 8,28

„Pokorte sa teda pred
mocnou Božou rukou,
aby vás vo svojom čase
povýšil.“ – 1. Petrov 5,6

„Moje dedičstvo...
Šiel som na po-

hreb, aby som zložil
úctivú poklonu jed-
nej starej priateľke.
Niekto jej do rúk vlo-
žil starú ošúchanú
Bibliu. Bolo to vý-
stižné a veľmi sym-
bolické. Spomenul
som si, ako sa jej
tvár vždy rozžiarila,
keď rozprávala iným
o Pánovi. Áno, bolo
to nanajvýš vhodné.

Neskôr som roz-
mýšľal: Čo ak nám
po smrti vždy vložia
do rúk to, čo nás naj-
viac vystihuje, čo tam
najviac patrí? Bola
by to cigareta? No-
viny? Rybárska udi-
ca? Kľúče od auta?
Golfová palica? Ošú-
chaná Biblia? Alebo
dokonca Biblia, kto-
rá je ako nová? Roz-
mýšľam, čo by asi
položili do mojich
rúk...“ 

– Autor neznámy



Osobná aplikácia:
V tomto štúdiu sme sa dozvedeli, že jadrom Veľkého poslania Ježiša Krista je prikáza-

nie, aby jeho učeníci činili učeníkov. Pozreli sme sa na tri kľúčové charakteristiky, ktoré sú
pre Boha dôležité (večné nad dočasné, duchovné nad materiálne, použiteľnosť nad schop-
nosti). Pozreli sme sa na niekoľko dôležitých plánov, ktoré má s vami Boh a študovali sme
niekoľko podmienečných zasľúbení, ktoré ponúka všetkým svojim deťom. A teraz sa vráťte
k hlavným cieľom, ktoré ste si napísali v 11. kapitole, na strane 91.

Venujte aspoň 15 minút tichému rozjímaniu a modlitbe. Rozmýšľajte o hlavných cie-
ľoch, ktoré ste si zapísali. Chceli by ste zmeniť niektorý z tých cieľov vo svetle toho, čo ste
sa dozvedeli v tejto kapitole? Ak áno, premýšľajte o tom a prepíšte si ich. Ak nie, poproste
Boha, aby vás učinil človekom vízie ohľadom týchto cieľov. Poproste ho, aby do týchto slov
na papieri vdýchol život, vsadil vám ich do srdca a dal vám vytrvalosť, nadšenie a porozu-
menie, ktoré budete potrebovať na dosiahnutie týchto cieľov. Proste ho, aby k vám privie-
dol ďalších obdarovaných ľudí, ktorí vám ich pomôžu dosiahnuť. A nakoniec, vyhláste pred
Bohom, pred silami temnoty, ktoré sú stále v strehu, i pred sebou samým, že keď raz tieto
ciele dosiahnete, chcete, aby všetka sláva pripadla Bohu.

Naučte sa naspamäť:

1 Strong, James, appendix: „Greek Dictionary of the New Testament,” Strongs Exhaustive Concordance
(Grand Rapids, MI: Associated Publishers and Authors, Inc., n.d.), s. 45. 

2 Moulton, Harold K., ed., The Analytical Greek Lexicon Revised (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1981), s. 257.
3 Adsit, Chris, Personal Disciplemaking (Orlando, FL: Integrated Resources, 1996), s. 35
4 Downer, Phil, Eternal Impact (Eugene, OR: Harvest House, 1997), s. 21.
5 Tada, Joni Eareckson, „When Life Isn't Fair.“ Discipleship Journal (NavPress) číslo 89 (sept./okt. 1995).
6 Bright, Bill, Come Help Change The World (Orlando, FL: NewLife Publications, 1999), s. 16.
7 Swindoll, Charles, Living Above The Level of Mediocrity (Dallas, TX: Word Publishing, 1989), s. 144.
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Spojenie v oblasti vízie:
„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všet-
kých národoch a krstite ich v meno Otca i Syna
i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všet-
ko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami
po všetky dni až do konca sveta.“ 

– Matúš 28,19-20

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:

„Dovolíš mi, 
aby som ťa použil

vo svojom 
kráľovstve?“

„Keď rozmýšľam o vízii, mám na mysli schopnosť vidieť ďalej ako väčšina
ľudí. Pripomína mi to orla, ktorý má osemkrát viac zrakových buniek na
centimeter kubický než človek. Vďaka tomu má ohromujúce schopnosti.
Napríklad, pri lete vo výške 200 metrov orol dokáže zazrieť predmet veľ-
kosti mince, pohybujúci sa v tráve vysokej asi 15 centimetrov. Ten istý tvor
vidí osemcentimetrovú rybu skákať v jazere, vzdialenom 8 kilometrov.
Ľudia s „orlím zrakom“ dokážu v duchu vidieť to, čo väčšine ľudí unikne.“7

– Charles Swindoll



Spojenie v oblasti 
osobného duchovného života

Váš súkromný život s Ježišom

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Dana a Don sa našli. Ich láska prekvitala. Don požiadal Danu o ruku a ona súhlasila.

„Neviem sa dočkať chvíle, kedy spolu začneme nový život, Dana,“ povedal Don, hľa-
diac jej do očí. „Jednoducho viem, že budeme žiť navždy šťastne!“

„Určite!“ odvetila Dana nadšene. „Už som všetko naplánovala. Vyčlením si celú hodinu
a pol každý utorok ráno, aby som mohla byť s tebou! Zaspievam ti niekoľko romantických
piesní, poviem ti, že ťa milujem, a dám ti aj nejaké drobné!“

Don bol zmätený. „Hodinu a pol? V utorok?!“

„Áno! A potom budem ticho sedieť, ty mi budeš niečo rozprávať asi 20 minút. Potom
sa minútu budeme držať za ruky. Pobozkám ťa a – no o týždeň si to opäť zopakujeme!“

„Ale Dana,“ povedal Don, „čo tak žiť spolu – ako pár, spoznávať jeden druhého? Keď
sa dvaja ľudia milujú a zoberú sa, predpokladá sa, že budú spolu viac ako jeden a pol hodiny
týždenne!“ 

„Ach, Don!“ smiala sa Dana. „Nemysli si, že hovorím len o utorňajších ránach, hlupáčik!
Počas ostatných dní v týždni si môžeme zavolať! Môžeme spolu hovoriť päť alebo aj desať
minút, ak chceš! Mohol by si mi napísať aj nejaké listy... a keď ich budem čítať, budem mať
pritom príjemné, hrejivé pocity! Bude to skvelé!“

„Si si istá?“ Don sa nevedel spamätať z toho, čo v ten večer hovorila jeho snúbenica. 

Sú ľudia, ktorí hľadia na rozvíjanie svojho vzťahu s Ježišom tak, ako sa Dana pozerala
na svoje nastávajúce manželstvo s Donom. Stať sa kresťanom – to nie je ako vstúpiť do ne-
jakého klubu, najať si nového zamestnanca alebo vyplniť formulár o zmene adresy. Ježiš
Kristus je Boh, ale je aj osobný – čo znamená, že chce mať s človekom vzťah. Je to veľmi
podobné manželstvu medzi dvomi ľuďmi. Dokonca na viacerých miestach Biblie sú kresťa-
nia označení ako „nevesta Kristova“.

Keď ste prijali Krista do svojho života, vstúpili ste s ním do vzťahu lásky, ktorý bude
trvať po celú večnosť. On už vie o vás všetko, ale chce, aby ste aj vy spoznali jeho i nové
kráľovstvo, do ktorého teraz patríte. Toto poznávanie vám prospeje a Ježiša poteší! Je toho
tak veľa, čo vás chce naučiť o sebe, o vás, o svete, o plánoch, ktoré s vami má, a o mnohom
inom. Jedným z najlepších spôsobov, ako s ním môžete budovať svoj nový vzťah, je rozví-
jať osobný, dôverný, vnútorný život s Ježišom.

Iste, veľká časť vášho duchovného života bude prebiehať na verejnosti. Ale keď s ním
budete pravidelne tráviť čas osamote, na mieste, kde sa môžete nerušene sústrediť na
jeho slovo, hovoriť s ním v modlitbe a počúvať jeho hlas v tichosti svojho srdca, korene
vašej viery budú siahať hlbšie a hlbšie a ovocie vášho života bude rásť čoraz sladšie!
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Doplnková

kapitola

Modlitba: 
„Otče, chcem Ťa
poznať – nielen
v Tvojej nesmier-
nej moci a majestá-
te, ale aj na mies-
tach ticha, dôvery
a blízkosti, kde
sme len Ty a ja.
Amen.“

„Miloval som ťa
večnou láskou,
preto som ti za-
choval priazeň.“ 

– Jeremiáš 31,3 

„Dávaš mi poznať
cestu života, pl-
nosť radosti v tvo-
jej prítomnosti.
Po tvojej pravici je
večná blaženosť.“ 

– Žalm 16,11



Podstata večného života
Čo je podstatou večného života podľa Ježiša v Jánovi 17,3?

Kedy to môžeme podľa vás začať zakúšať?

Ako by sme to mali robiť? Ako môže konečná ľudská bytosť spoznať nekonečného Boha?

Čo považoval apoštol Pavol za najväčší cieľ vo svojom živote podľa Filipanom 3,8?

Prečítajte si v Biblii Jána 15,13-15. Patríme všemohúcemu, nekonečnému Bohu vesmíru
a našou túžbou je uctievať ho a slúžiť mu. Keď sme však požiadali Ježiša, aby sa stal naším
Spasiteľom, dostali sme aj neuveriteľne privilegované postavenie. Aké nové postavenie
teraz máme?

Teraz sme jeho ____________________________________ .

Uveďte tri dôležité aspekty udržiavania dobrého priateľstva s kýmkoľvek:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________ 

Dva hlavné CIELE pri stíšení
Kresťania v priebehu stáročí zistili, že im veľmi pomáha, ak si vyhradia malú časť z kaž-

dého dňa, vylúčia svet a sústredia sa na budovanie svojho vzťahu s Pánom. Tento čas sa na-
zýva rôzne: tichá chvíľka, stíšenie, ranné zamyslenie, čas s Pánom osamote. Tí, pre ktorých
je to životná priorita, vám dosvedčia, že práve tento čas dodáva ich vzťahu s Bohom hĺbku. 

Efektívne stíšenie má dve hlavné funkcie:

1. Budovať hlbší vzťah s Bohom – komunikácia

2. Učiť vás o veciach Božích – vzdelávanie

Čo sa podľa vás stane, ak sa niekto počas stíšenia bude sústreďovať len na vzdelávanie a ne-
bude myslieť na komunikáciu s Bohom?

Čo ak by trávil množstvo času komunikáciou, ale chýbalo by mu vzdelávanie?
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„Hospodin sa roz-
prával s Mojžišom
z tváre do tváre,
ako keď sa niekto
rozpráva so svo-
jím priateľom.“ 

– 2. Mojžišova
33,11

Apoštol Pavol na-
písal: 
„A vôbec, všetko
pokladám za stra-
tu pre vznešenosť
poznania Ježiša
Krista, môjho Pá-
na. Pre neho som
všetko ostatné
stratil...“ 

– Filipanom 3,8

Ježiš sa modlil: 
„A večný život je
v tom, aby poznali
teba, jediného,
pravého Boha
i toho, ktorého si
poslal, Ježiša
Krista.“ 

– Ján 17,3

„Ten, kto strávi s Bo-
hom málo času, je
pre neho aj málo uži-
točný.“ 

– E. M. Bounds



Dve hlavné ZLOŽKY stíšenia: hovorenie a počúvanie

Modlitba – Rozhovor s Bohom
Ak sa pokúšate rozvíjať s niekým vzťah, potrebujete s tou osobou komunikovať. Bill

Bright to vyjadruje výstižne: „Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom.“ Nemusíte byť
výrečný a používať dlhé, nábožensky znejúce slová. Hovorte s ním jednoducho tak, ako sa
rozpráva priateľ s priateľom.

Za čo sa máme modliť podľa Filipanom 4,6?

Boh by bol radšej, keby sme mu predkladali svoje žiadosti namiesto toho, aby sme boli akí? 

Prečo si to podľa vás Boh myslí?

Nemyslite si, že modlitba je len o žiadaní. Aký vzťah by ste mali s niekým, ak by ste ho
zakaždým, keď sa stretnete, o niečo prosili? Modlitba by sa nemala obmedziť na ustálený
„vzorec“, ale tu sú štyri zložky zdravého modlitebného života. Zapamätáte si ich podľa šty-
roch „P“:

PPrejav úcty a lásky: Uctievanie a chvála Boha za to, kým je; vyjadrenie našej lásky
k nemu.

Napr. 1. kroník 29,10-13

PPokánie a vyznanie hriechov: Vyznanie hriechov, ktoré vám Boh pripomenie,
prosba o odpustenie; hľadanie jeho očistenia.

Napr. Žalm 51,1-12

PPoďakovanie: Vyjadrenie vašej vďačnosti za veci, ktoré pre vás Boh vykonal.

Napr. Žalm 30,1-6

PProsby: Konkrétne prosby, ktoré máte – za seba alebo za iných, za duchovné, mate-
riálne alebo emocionálne potreby alebo požehnania. Inými slovami: žiadosti, pri-
hováranie sa (za iných).

Napr. 1. kráľov 3,5-10
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„Modlitba je dialóg
medzi dvoma oso-
bami, ktoré sa na-
vzájom milujú.“ 
– Rosalind Rinkerová11

„Pre nič nebuďte
ustarostení, ale vo
všetkom s vďakou
predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo
svojich modlitbách
a prosbách.“ 

– Filipanom 4,6

„Len čo každé ráno
otvorím oči, ako
prvé mi napadne:
,Dobré ráno, Otče.‘
Na konci dňa, keď
kladiem hlavu na
vankúš, ospalo šep-
kám: ,Dobrú noc,
Pane.‘ Tieto jedno-
duché pozdravy
uznávajú Boha ako
Alfu a Omegu môjho
dňa.“ 
– Lorraine Pintusová



Biblia – Počúvanie Božieho hlasu 
Vy sa rozprávate s Bohom cez modlitbu; on k vám hovorí cez svoje slovo. Keď čítate

Bibliu, všimnete si na nej niečo veľmi jedinečné: ona sa mení! Atrament na papieri zostáva,
ale to, ako na vás vplýva, čo sa z nej dozvedáte a čo vás oslovuje – tieto veci budú svieže
a nové zakaždým, keď ju otvoríte! V duchovnom zmysle je živá! Pri čítaní vám Duch Svätý
osvetlí určité veci, ktoré sa týkajú konkrétne vás a toho, kde sa nachádzate práve teraz na
svojej ceste k zrelosti.

Božie slovo bolo „interaktívne“ tisícročia predtým, ako bol vynájdený internet! Mnoho
starších kresťanov prečítalo Bibliu od začiatku do konca aj stokrát a hovorí, že je to zakaž-
dým ako čítanie novej knihy!

Niekoľko dobrých dôvodov, prečo študovať Bibliu:

1. Na mnohých miestach Biblia vykresľuje živé paralely medzi fyzickým a duchovným ras-
tom. Prečítajte si 1. Petrov 2,2 a Matúša 4,4. Čo robí Božie slovo pre kresťanov, ktorí ho
vnútorne prijmú?

Čo sa podľa vás stane kresťanom, ktorí netrávia veľa času štúdiom Biblie?
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Ak nie ste v modlitbe nováčikom, zamyslite sa 
nad svojím súčasným modlitebným životom:
Máte pocit, že by ste sa mali modliť viac alebo menej?

Ak si myslíte, že by ste sa mali modliť viac, čo konkrétne by ste mohli ohľadom toho urobiť?

Keby ste to mali vyjadriť v percentách, koľko modlitebného času trávite nasledujúcimi
štyrmi typmi modlitby? 

Prejavy úcty a lásky _____________ Pokánie a vyznanie _________

Poďakovanie __________________ Prosby ___________________

Vyhovuje vám tento pomer?

Ak nie, ako to plánujete zmeniť?

Pre lepšie 
pochopenie: 
„Veď Božie slovo
je živé a účinné,
ostrejšie ako aký-
koľvek dvojsečný
meč. Preniká až po
oddelenie duše od
ducha a kĺbov od
špiku a rozsudzu-
je túžby a úmysly
srdca.“ 

– Hebrejom 4,12

„... a ako práve
narodené deti
túžte po čistom
duchovnom mlie-
ku [Božom slove],
aby ste od neho
rástli na spásu.“ 

– 1. Petrov 2,2

„[Ježiš] mu však
odpovedal: Je na-
písané: Človek bu-
de žiť nielen z chle-
ba, ale z každého
slova, ktoré vychá-
dza z Božích úst.“

– Matúš 4,4

22



2. Prečítajte si 2. Timotejovi 3,16-17. Je Biblia iba inšpiratívna kniha filozofie, napísaná sku-
pinou múdrych a zbožných mužov? ________________ Ak nie, ako by ste opísali ju a jej
autorov?

Na základe prečítaných dvoch veršov v 2. liste Timotejovi zhrňte niektoré pozitívne vý-
sledky štúdia Božieho slova.

3. Keď diskutujeme a rozjímame o Božom slove a poslúchame ho, aký to bude mať násle-
dok podľa Jozuu 1,8?

„Kde by som mal začať čítať?“
Môžete začať, kdekoľvek chcete! Ale ak vám môžeme poradiť, skúste si prečítať naj-

skôr Jánovo evanjelium. Predstavuje jasný obraz Ježiša ako Božieho Syna, a zároveň ako
človeka, ktorý chodil medzi nami. Obsahuje významné detaily o osobnom živote Ježiša,
o jeho vzťahu s učeníkmi a s Otcom, čo by vás mohlo zaujať a inšpirovať.

Recept na stíšenie?

Nechceme predkladať nejaký „recept“ na stíšenie, ale niekedy je užitočné pozrieť sa
na nejaký všeobecný vzor a potom ho obmieňať tak, aby vyhovoval vašim vlastným potre-
bám a túžbam. Môžete vyskúšať napríklad tento postup:

1. Príprava srdca. Nevrhnite sa bezhlavo do svojho času s Ježišom! Na chvíľu sa
stíšte pred Bohom. Je dôležité, aby ste pred neho predstúpili s úctou, radosťou
a pocitom očakávania.

2. Uctievanie. Venujte nejaký čas chvále a ďakovaniu za to, kým je Boh a čo koná vo
vašom živote. Pokúste sa mu zaspievať niektoré z vašich obľúbených chválospevov,
buď spamäti alebo zo spevníka. Mohli by ste ho uctievať tým, že sa budete modliť
niektoré zo žalmov.
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Pomôcka: 
Prečítajte si 
2. Petrov 1,16-21.

„Nech sa táto kni-
ha zákona nevzdia-
li od tvojich úst.
Rozjímaj však o nej
vo dne i v noci, aby
si zachovával všet-
ko, čo je v nej na-
písané, lebo vtedy
sa ti zdarí cesta
a budeš si počínať
rozumne.“ 

– Jozua 1,8 

„Vstúpte do jeho
brán s vďakou,
a s chválospevom
do jeho nádvorí,
ďakujte mu, dob-
rorečte jeho me-
nu.“ 

– Žalm 100,4

„Hospodin je vo
svojom svätom
chráme. Zmĺkni
pred ním celá
zem!“ 

– Abakuk 2,20

Nestačí jednoducho preletieť cez Bibliu, ako keby to bol román. Venovať
čas premýšľaniu o tom, čo ste čítali, uvažovať nad rôznymi výkladmi danej
pasáže, pýtať sa Boha, ako by to on aplikoval vo vašom živote – to sú rôzne
aspekty toho, čo nazývame „rozjímaním“.

Premýšľajte o tom, čo čítate!



3. Osobné hodnotenie. Dbajte na to, aby nebolo vo vašom živote nič, čo sa Pánovi
nepáči – to by narúšalo čas, ktorý s ním strávite. Poproste ho, aby vám dal vedieť, ak
tam niečo je, a urobte, čo je potrebné (vyznanie, pokánie, očistenie, náprava).

4. Čas v Božom slove. Je čas na „večeru“! Čítajte/študujte/rozjímajte o pasáži z Biblie,
aby ste získali dobrú duchovnú potravu! Dĺžka pasáže, ktorú prečítate, bude závisieť
od toho, koľko máte času. Snažte sa vždy prebrať aspoň jeden odsek. Jedna kapitola
by bola ešte lepšia. Môžete si zaviesť denník štúdia Biblie, v ktorom si môžete zapiso-
vať, čo spozorujete v danej pasáži ohľadom nasledujúcich piatich „P“: 

– Prehrešky, ktoré treba vyznať

– Prísľuby, ktoré si možno nárokovať

– Postoje a skutky, ktorým sa treba vyhýbať

– Prikázania, ktoré treba poslúchať

– Príklady, ktoré možno nasledovať

Poznačte si do svojho denníka všetko, čo Boh vloží do vašej mysle ohľadom akýchkoľ-
vek aplikačných krokov, ktoré vyplynú z vášho pozorovania piatich „P“. Modlite sa verš
uvedený vľavo vždy, keď otvoríte svoju Bibliu.

5. Modlitba. Je pravdepodobné, že sa budete s Bohom rozprávať počas celého štúdia
Biblie – reagujúc na to, čo práve čítate. Ale teraz je čas otvoriť pred ním svoje srdce sú-
stredenejším spôsobom. Možno budete chcieť stráviť viac času prejavovaním úcty, po-
káním a poďakovaním, alebo rovno prejdete k prosbám. Pamätajte si: môžete sa modliť
za čokoľvek (Filipanom 4,6); za členov rodiny, zamestnanie, duchovný rast, priateľov,
nepriateľov, neveriacich, ktorých poznáte, pastora, misionárov, problémy, radosti, čo-
koľvek! Môžete si zaviesť modlitebný denník, kde si budete zaznamenávať svoje prosby
a odpovede, keď prídu.

6. Odovzdajte mu svoj deň. Svoje stíšenie ukončite vyznaním, ako veľmi si ceníte
tento čas s Bohom a že s ním chcete zostať po celý deň. Poproste ho, aby vás viedol
a ochraňoval a nanovo sa mu odovzdajte ako jeho služobník: urobíte pre neho všetko,
čo chce.
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„Skúmaj ma, Bo-
že, a poznaj moje
srdce, skúšaj ma
a poznaj moje
zmýšľanie! Hľaď,
či som na ceste
trápenia a veď ma
cestou večnosti!“ 

– Žalm 139,23-24

„Hospodine, ráno
počuj môj hlas; rá-
no ti predložím
svoju vec a budem
pozorovať.“ 

– Žalm 5,4 [R.]

„Otvor mi oči, aby
som videl divy
tvojho zákona!“ 

– Žalm 119,18

„Modlitba je ako oheň. Oheň môže horieť jasne len
vtedy, ak je udržiavaný dobrým palivom. Tým palivom
je Božie slovo, ktoré musíte nielen pozorne a s modlit-
bou študovať, ale ho aj prijať do svojho srdca a prežiť
vo svojom živote.“ 

– Andrew Murray

„Dôveruj celým
srdcom Hospodi-
novi a nespoliehaj
sa na svoj rozum.
Na všetkých svo-
jich cestách ho po-
znávaj a on sám ti
urovná chodníky.“

– Príslovia 3,5-6 



NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÁD
Kedy? Základné pravidlo je: stíšenie treba mať vtedy, keď dokážete byť bdelý. Ak sa dá,

zaraďte si ho do programu hneď ráno. Prečo? Tu je niekoľko dobrých dôvodov:

• Dajte Bohu prvú a najlepšiu časť svojho dňa ako obetný dar.

• Najlepšie je naladiť si husle pred koncertom; obliecť si svoju výzbroj pred bojom.

• Stretnutie s Bohom určí tón vášho dňa.

• Ak deň začnete hneď so stíšením, nehrozí, že ho iné veci vytlačia z vášho denného
rozvrhu.

Repríza z 11. kapitoly:

Váš osobný čas s Ježišom je VEĽMI veľký a dôležitý kameň. 
Vložte ho dovnútra ako prvý!

Ako často? Závisí to od toho, za aký dôležitý pokladáte svoj osobný čas s Ježišom. Väč-
šina zrelých kresťanov by ho považovala za extrémne dôležitý – na tej istej úrovni ako
jedenie, spánok, dýchanie či umývanie zubov. Životne dôležité veci robíme každý deň.
Ak teda čas s Ježišom pokladáte za životne dôležitý, mali by ste si naň vyhradiť čas
každý deň. Možno budete musieť z času na čas jeden deň vynechať, a to je v po-
riadku! Ale určite si za cieľ, že budete mať stíšenie každý deň! Onedlho zistíte, že už
ani nechcete začať svoj deň bez neho!

Kde? Vyberte si miesto, ktoré je tiché, pohodlné a osamelé, kde vás nebude nikto a nič roz-
ptyľovať ani vyrušovať. Ak žijete v stiesnených pomeroch, budete musieť byť krea-
tívny, ale Pán vám s tým určite pomôže. Ak ho nemôžete mať na tých „klasických“
miestach (v spálni, domácej pracovni, kancelárii, v kuchyni kým ostatní vstanú),
zvážte menej tradičné miesta ako napríklad auto, garáž, šatník, kôlňa na náradie, piv-
nica a pod.

Ako dlho? Prečo nezačať s desiatimi minútami? Asi by ste nemali problém dať Pánovi
1/144 svojho dňa – hlavne ak najväčší osoh z tejto investície budete mať práve vy! Päť
minút v Biblii a päť minút v modlitbe vám pomôže začať deň a nie je príliš veľkým ka-
meňom na vloženie do vašej fľaše. Ale vopred vás varujeme: onedlho pravdepodobne
zbadáte, že by ste s ním chceli stráviť dvanásť minút. Potom pätnásť. Potom osem-
násť, dvadsať, dvadsaťpäť...
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„Ráno čo ráno mi
prebúdza ucho,
aby som počúval
ako učeníci.“ 

– Izaiáš 50,4b 

„Hneď zrána mi
prejav svoju mi-
losť, lebo v teba
dúfam. Daj mi po-
znať cestu, kto-
rou mám ísť, lebo
k tebe pozdvihu-
jem svoju dušu.“ 

– Žalm 143,8

Učiteľ priniesol do triedy prázdnu štvorlitrovú sklenenú fľašu. Položil do nej
niekoľko veľkých kameňov a spýtal sa: „Je táto fľaša plná?“ Každý odpovedal:
„Nie!“ Muž vytiahol nádobu so štrkom a nasypal ho do fľaše, vyplniac priestor
medzi kameňmi. „Teraz je už plná?“ „Nie!“ vykríkli zborovo. Potom vytiahol
vrecko s pieskom a nasypal ho do fľaše, zaplniac medzierky medzi štrkom. „Už
je plná?“ Poslucháči zaváhali, no jeden z nich poznamenal: „Ešte stále by ste
mohli do tej fľaše naliať vodu.“ „Tak je!“ povedal učiteľ. Vytiahol krčah s vodou
a naplnil fľašu po okraj. „Teraz je už plná?“ „Áno!“ odpovedali poslucháči. „Správ-
ne,“ súhlasil učiteľ. „Ak tento príklad porovnáme s naším denným programom,
čo sme sa z neho naučili?“ Jeden muž sa ozval: „Že vždy by sa dalo z nášho času
vyťažiť trochu viac?“ „To si myslí väčšina ľudí, ale to nie je naša pointa.“ Každý
bol ticho a rozmýšľal. Nakoniec učiteľ prehovoril: „Ak chcete dostať dnu veľké
kamene, musíte ich tam vložiť prvé!“

„Sila nášho duchov-
ného života bude
priamo úmerná
miestu, aké zaujíma
Biblia v našom živote
a myšlienkach.“ 

– George Mueller

Ježiš ako príklad: 
„Nad ránom, za-
včasu, ešte za tmy
vstal a vyšiel von.
Odobral sa na
osamelé miesto
a tam sa modlil.“ 

– Marek 1,35



Mal by som čítať knihy určené na stíšenie? Ak chcete oživenie, tak príležitostne
môžete. Ale nezvyknite si na to. Priame, „neriedené“ Božie slovo je to, čo Svätý Duch
bude používať najefektívnejšie, aby sýtil vašu dušu. Prečo to nahradiť „predžutým“
jedlom? Potrebujete mäso! Rozhodne by ste mali čítať kresťanskú literatúru, ale nie
počas stíšenia.

Vyhnite sa rutine! Obmieňajte svoje zvyky a zažijete niečo nové. Namiesto sedenia za
stolom sa vydajte na rannú prechádzku. Ak už dlhšie študujete Novú zmluvu, prejdite
na Starú zmluvu. Ak sa pravidelne venujete hĺbkovému štúdiu jednotlivých pasáží,
skúste prebehnúť niekoľkými knihami Biblie naraz, aby ste získali určitý nadhľad. Ne-
modlite sa stále za to isté. Obmieňajte dĺžku vašich stíšení. Zapisujte si modlitby.
Zložte pre Ježiša pieseň alebo báseň. Strávte jeden celý deň s Pánom.

Držte sa toho! Odborníci na správanie nám hovoria, že väčšine ľudí trvá obyčajne mini-
málne dvadsaťjeden dní úspešných pokusov, kým si vypestujú nový návyk. Modlite sa
a dajte si záväzok, že počas nasledujúcich dvadsaťjeden dní budete mať stíšenie
každý deň bez výnimky!

Osobná aplikácia:

Naučte sa naspamäť:
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„Ak Božie slovo na-
hradíme kresťan-
skou literatúrou, du-
chovne nám to spô-
sobí to isté, čo nám
fyzicky spôsobí rých-
le občerstvenie s níz-
kou výživnou hodno-
tou: pokazí nám ape-
tít bez toho, aby nám
poskytlo živiny po-
trebné pre rast.“ 

– Hannelore 
Bozemanová

Mojím plánom je tráviť čas s Bohom ______ dní týždenne, každý deň

o _____ hodine. Prvýkrát sa s ním stretnem v ______________(deň)

v __________________ (miesto). 

Požiadam ___________________________ (meno), nech sa so mnou

modlí, aby som tento svoj plán dodržal počas 21 dní.

Spojenie v oblasti osobného duchovného života:
„Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dych-
tí po tebe, Bože.“

– Žalm 42,2

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:
„Budeš so mnou

tráviť čas?“



Úvod

Posilňovanie spojení
Ako získať čo najviac z tejto časti

Otázky na zamyslenie/diskusiu
Usilovne ste pracovali na jednotlivých lekciách. Čo teda ešte potrebujete? Nasledujúca

časť je doplnkový materiál a má dvoch adresátov:

Študent
Ak robíte tieto štúdiá sám, pozrite si otázky a praktické príklady v tejto časti. Ilustrácie

alebo citáty vám pomôžu objasniť informácie, ktoré sú v jednotlivých lekciách. Otázky vás
môžu inšpirovať k hlbšiemu zamysleniu sa nad danou problematikou. Ak budete jednotlivé
lekcie rozoberať so svojím duchovným poradcom alebo v skupinke, tieto otázky budú od-
razovým mostíkom na rozšírenie tohto štúdia.

Duchovný poradca alebo vedúci skupinky
Ak preberáte tento materiál s niekým osobne alebo v malej skupinke, táto časť vám

pomôže pri príprave.

Prečítajte si otázky a príklady. Premýšľajte, ktoré otázky by vhodne stimulovali diskusiu
s vaším učeníkom alebo s členmi skupinky. Nepoužite všetky z nich! Čím lepšie sa obozná-
mite s jednotlivými príkladmi a ilustráciami, tým lepšie ich dokážete využiť, aby pomohli
vášmu učeníkovi pochopiť pravdy prezentované v lekciách.

Táto časť má byť vaším pomocníkom, a nie vaším „riaditeľom“. Možno nebudete
chcieť alebo potrebovať použiť žiaden z týchto materiálov. V žiadnom prípade sa však ne-
cíťte pod tlakom, aby ste použili všetok materiál. 
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1. kapitola

Spojenie v oblasti istoty o spasení
Do akej miery si môžete byť istý?

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavný cieľ tejto lekcie: 
Aby nový kresťan pochopil päť kľúčových faktov o tom, že si môže byť istý svojím spase-
ním. Toto by malo posilniť jeho dôveru v to, že má nové, večné postavenie pred Bohom a je
jeho milovaným dieťaťom teraz aj navždy.

Otázky na zamyslenie/diskusiu: 
1. Predtým než ste sa stali kresťanom, mali ste nejaké naivné alebo nerealistické očakáva-

nia o tom, aké to bude, keď prijmete Krista? Ak áno, aké?

2. Naše očakávania ohľadom Božích vecí by mali byť založené na tom, čo nám Boh pove-
dal vo svojom slove. Čo by ste urobili, keby ste natrafili na niečo v Biblii, čo jasne proti-
rečí vášmu doterajšiemu presvedčeniu?

3. V Zjavení 3,20 Ježiš hovorí o tom, že mu máme „otvoriť dvere“ a dovoliť mu, aby vstú-
pil do nášho života. Potom hovorí: „Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem
k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Čo tým chcel povedať?

4. Videli ste známu maľbu o Ježišovi, ako stojí pred dverami a klope1? Všimli ste si, že
dvere na obraze nemajú žiadnu kľučku zvonka, kde je Ježiš? Čo to podľa vás znamená?

5. Prečítajte si znovu Jána 1,12. Prečo nestačí, aby človek „veril v jeho meno“, ak ho „ne-
prijme“? Ako by to vyzeralo? A naopak: aké by to bolo, keby ho niekto „prijal“, ale „ne-
veril by v jeho meno“?

6. Znovu si prečítajte 2. Korinťanom 5,17. Čo podľa vás znamená výraz „nové stvorenie“?
V čom je toto „nové stvorenie“ nové?

7. Slovo „znovuzrodený“ (pozrite Jána 3,1-10) si rôzni ľudia vykladajú rôzne. Nás však naj-
viac zaujíma to, čo mal na mysli Ježiš, keď použil tento výraz. Aký je podľa vás rozdiel
medzi biblickým významom „znovuzrodenia“ v porovnaní s človekom, ktorý sa po do-
volenke cíti ako „znovuzrodený“, alebo s nevýraznou ženou, ktorá je „znovuzrodená“
po zmene vo vizáži a oblečení?

8. Aký je rozdiel medzi tým, že sa niekto stane kresťanom, a tým, že sa stane členom ne-
jakého klubu?

9. V lekcii sa uvádza, že naše „hriechy“ nás oddeľovali od Boha a nakoniec by zapríčinili
našu večnú smrť. Čo sa podľa vás myslí pod slovom „hriech“?

10. Žalm 103,12 hovorí, že naše hriechy boli od nás vzdialené tak ďaleko ako „východ od zá-
padu“. Ako ďaleko je východ od západu? Stretnú sa niekedy? Čo vám to hovorí o hrie-
choch, ktoré vám boli odpustené?
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„Boh vo svojom slo-
ve povedal, že všetci
veriaci sú spasení.
Preto len neviera
môže viesť človeka
k tomu, aby povedal:
,Pokorne dúfam, že
mám večný život,
pretože verím v Je-
žiša.‘ Nehovorte
o pokore, keď po-
chybujete o Bohu!“2

– Henry A. Ironside

Ilustrácia k Jánovi 1,12 na zamyslenie alebo diskusiu v skupine: 

Bez ktorého krídla by sa lietadlo dokázalo zaobísť: bez pravého či ľavého? Ktoré
z nich drží lietadlo vo vzduchu? Ktoré je dôležitejšie? Je zjavné, že obe krídla sú pre
let nevyhnutné. Rovnako aj človek potrebuje „veriť“ v Ježiša aj „prijať“ Ježiša. Ne-
stačí len jednoducho „veriť“, že Ježiš je Boží Syn; musíme ho aj „prijať“ do svojho ži-
vota ako svojho Spasiteľa. Démoni tiež „veria“, ale to nič nemení na ich osude vo
večnosti (Jakub 2,19).



11. V Izaiášovi 43,25 sa píše, že ak sme raz vyznali svoje hriechy, Boh ich vymaže a viac ich
nespomenie. Čo si podľa vás Boh myslí, keď mu znova a znova vyznávame hriech, ktorý
nám už raz odpustil?

12. Ak sme teraz ako kresťania „novým stvorením“, prečo naďalej hrešíme?

13. Predstavte si malého uličníka z Anglicka v 15. storočí. Je bez domova, večne hladný, ne-
vzdelaný, negramotný a živí sa drobnými krádežami. Jedného dňa si ho všimne kráľ
a zľutuje sa nad ním. Keďže je bezdetný, rozhodne sa zobrať si chlapca do svojho hradu.
Adoptuje si ho ako svojho syna a dediča kráľovstva. Opíšte zmeny, ktoré by mohol spô-
sobiť tento veľký skutok milosti a milosrdenstva v chlapcovom živote. Aké paralely tu
vidíte so životom nového kresťana?

14. Prečítajte si bod 5 na strane 4 a 5 o tom, že už nikdy viac nebudeme oddelení od Boha.
Viete si spomenúť na nejakú inú situáciu, ktorá by mohla viesť k strate vášho spasenia
a ktorý nespomínali verše z Písma v tomto odseku? Ak áno, zapíšte si to a potom o tom
diskutujte s nejakým zrelým kresťanom.

15. Majú pocity svoje miesto v kresťanskom živote?

16. Opíšte život kresťana, ktorý sa do veľkej miery spolieha na svoje pocity miesto toho,
aby sa spoliehal na pravdy uvedené v Biblii.

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 9.
• Bill Bright, Ako získať istotu, že si spasený (1. časť série Poznaj a odovzdaj). Je to vyni-

kajúca knižka, ktorú by mal dostať každý nový veriaci. Zaoberá sa aj myšlienkou, že
prijatie Krista zahŕňa trojitú odovzdanosť: rozumovú, citovú aj vôľovú.

• Josh McDowell, Viac ako tesár (Advent Orion s. r. o.). Výborné čítanie pre tých, ktorí
ešte nie sú úplne presvedčení o historickosti kresťanstva či právoplatnosti Ježišo-
vých tvrdení o svojej božskosti. 

• Bill Bright: Jedinečnosť Ježiša (zo série Desať krokov ku kresťanskej zrelosti). Táto
úvodná časť základnej série biblických štúdií Hlasu pre Krista je síce určená predo-
všetkým pre neveriacich, ale poskytuje množstvo informácií pre každého, kto chce
hlbšie pochopiť, čo sa stalo, keď pozval Ježiša do svojho života. 

• Prieskumník – 1. lekcia (Ako získať istotu, že si spasený) trojdielnej Série učeníctva sa
venuje práve tematike istoty spásy a rozoberá ju z hľadiska rozumovej, citovej aj vô-
ľovej oddanosti Bohu. 

Knižky od iných vydavateľov:

• Charles Stanley, Eternal Security – Can You Be Sure? (Thomas Nelson Publishers). Po-
skytuje dobre zdôvodnenú prezentáciu o tom, ako môže kresťan naisto vedieť, že je
naveky spasený a svoje spasenie nemôže stratiť. 

1 V skutočnosti existujú dva také obrazy. Jeden je od Williama Holmana Hunta: „Svetlo sveta“ a druhý je od
Warnera Sallmana: „Kristus pri dverách srdca“. Obidva si možno pozrieť na internete. 

2 Ironside, Henry A., Full Assurance (Chicago, IL: Moody Press, 1937), s. 118.
3 Pogue, Steven L., The First Year Of Your Christian Life (Orlando, FL: Integrated Resource, 1989), s. 18.
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Ilustrácia o hriechu na zamyslenie alebo diskusiu v skupine:

Slovo „hriech“ bolo pôvodne gréckym výrazom z oblasti lukostreľby. Keď luko-
strelec vystrelil na terč, odmerala sa vzdialenosť medzi stredom terča a miestom,
kde sa zabodol šíp. Táto vzdialenosť sa nazývala „hriechom“ šípu. V našom živote
stred terča predstavuje Božiu dokonalú spravodlivosť, ktorú každý z nás minul.
Niektorí možno triafajú celkom blízko, iní sú od nej ďaleko, ale všetci ju míňajú! 

„V nebi je rezervo-
vané miesto s vaším
menom. Táto rezer-
vácia sa nemôže nie-
kam zapatrošiť, stra-
tiť alebo zrušiť. Ne-
vyškrtnú vás zo zoz-
namu kvôli tomu, že
bolo rezervovaných
viac miest, než koľko
je k dispozícii. Je to
neoceniteľný dar,
a ešte k tomu so zá-
rukou.“3

– Steven L. Pogue



2. kapitola 

Spojenie v oblasti vašej hodnoty
Čo sa s VAMI stalo?

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavný cieľ tejto lekcie:
Aby nový kresťan detailnejšie pochopil obrovský rozsah a význam toho, čo sa s ním stalo, keď
prijal Krista ako Spasiteľa, a aby bol vďaka tomu viac oddaný a motivovaný žiť s Kristom.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. V čom bol váš postoj k Božiemu kráľovstvu pred týmto štúdiom podobný postoju

Pierra Chanela k malej, zaprášenej maľbe, ktorú sa snažil predať na blšom trhu? Akým
spôsobom sa to zmenilo teraz, po štúdiu tejto lekcie?

2. Čo bolo tým najúžasnejším a najpovzbudivejším faktom, ktorý ste sa dozvedeli zo šest-
nástich bodov, vyzdvihnutých v tejto lekcii (štyri body „ZLEJ dobrej správy“ a dvanásť
bodov „DOBREJ dobrej správy“)?

3. Ako to na vás vplývalo, keď ste čítali štyri body „ZLEJ dobrej správy“? Uráža vás to, keď
sa vám povie, že ste boli hriešnikom, ktorý bol pred prijatím Krista na ceste do pekla?
Prečo by sa mohli niektorí ľudia uraziť pri tomto výroku?

4. Čítali ste Izaiáša 64,6. Mnohí ľudia si hovoria: „Ja nie som až taký zlý človek. Moje
dobré skutky ďaleko prevyšujú tie zlé. Mal by som sa dostať do neba.“ Čo si myslíte
o filozofii tých, ktorí porovnávajú svoj život s inými?

5. Prvý bod v časti „DOBRÁ dobrá správa“ bol, že vás Boh učinil dokonalým vďaka obeti
Ježiša Krista na kríži. Konáte však teraz dokonale? Šoférujete svoje auto dokonale? Ovlá-
date dokonale pravopis? Na čo sa vzťahuje tento stav dokonalosti? (Pozrite Rimanom
4,3-8 pre lepšie pochopenie.)
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Poznámka: 
Znovu si pozrite
lukostreleckú ilu-
stráciu slova
„hriech“ na strane
117, v Otázkach na
zamyslenie/disku-
siu ku kapitole
Spojenie v oblasti
istoty o spasení. 

Objasnenie k Zjaveniu 20,11-15: Mnoho ľudí sa trápi nad otázkou: „Ako by mohol milujúci
Boh poslať ľudí do pekla?“ Biblia jasne hovorí, že Boh nikoho neposiela do pekla. Ľudia
tam idú z vlastnej slobodnej vôle. Ježiš povedal v Matúšovi 25,41, že peklo bolo pôvodne
stvorené ako miesto večného trestu len pre diabla a jeho démonických nasledovníkov,
nie pre ľudí. Ale mnoho ľudí sa rozhodlo prestať nasledovať Boha a miesto toho nasledo-
vať satana, pričom si neuvedomujú – alebo si to nechcú uvedomiť – že tak smerujú do
pekla. Hlavným zámerom Boha je teraz urobiť všetko pre to, aby ľudí z cesty k večnému
trestu vytrhol, nie aby ich tam nasmeroval. Ale nesmie pritom narušiť ich slobodnú vôľu –
ich schopnosť robiť vlastné rozhodnutia. Pozri 2. list Petrov 3,9 pre lepšie pochopenie
Božieho postoja k tejto otázke.

Ilustrácia o čistote, požadovanej pre vstup do neba: Michal svedčil o Kristovi v reštaurá-
cii jednému študentovi z vysokej školy, ktorý nevedel pochopiť, prečo sa Boh oddeľuje
od hriešnych ľudí. Michal zdvihol zo stola balíček cukru. „Toto je čistý, nefalšovaný cukor,
však?“ „Tak je,“ odvetil študent. Potom Michal zdvihol balíček EqualuTM – umelého sla-
didla. „Je toto cukor?“ „Nie, samozrejme nie.“ Michal sa spýtal: „Keby som tie dva zmie-
šal dokopy, bol by z toho čistý cukor?“ „Nie,“ povedal študent. „Nemôžeš zmiešať dve
rôzne látky a očakávať, že to bude čisté.“ Michal pokračoval: „Je to ako s Bohom. On je
dokonale svätý a spravodlivý a my nie sme. Ak by sa s nami ,zmiešal‘ v spoločenstve, kým
sme v nevykúpenom a ,nesvätom‘ stave, skompromitoval by svoj charakter a nebol by už
svätý. Preto pokiaľ neprijmeme spravodlivosť Krista cez naše spasenie, nemôžeme mať
spoločenstvo s Bohom. Nech by sa chcel Equal akokoľvek vyrovnať cukru (slovo „equal“
znamená rovnaký, pozn. prekladateľa), nedokáže to; nech by nespasený človek akokoľ-
vek chcel mať sväté spoločenstvo s Bohom, nemôže ho mať – bez Krista.“1



2. kapitola: Spojenie v oblasti vašej hodnoty -- Otázky na zamyslenie/diskusiu   119

6. Všetci sme v minulosti zhrešili. Keď vyznáte svoje hriechy Bohu, on ich odpustí, zabudne
na ne a zahodí ich tak ďaleko od vás, ako ďaleko je východ od západu (Žalm 103,12). Ale
niekedy nám náš nepriateľ „prehráva staré pásky“ a pripomína nám naše predchádza-
júce hriechy. Čo by sme mali robiť, keď sa to stane? Mali by sme ich znovu vyznať Bohu?
Prečo alebo prečo nie?

7. Prečo vás povzbudzuje vedomie, že Duch Svätý teraz prebýva vo vás?

8. Štvrtý bod „DOBREJ dobrej správy“ sa týka „znovuzrodenia“ (strana 9) V čom sa po-
dobá duchovné narodenie fyzickému narodeniu? V čom sa líšia?

9. V 5. bode „DOBREJ dobrej správy“ (strana 10) a v 1. kapitole (Spojenie v oblasti istoty
o spasení), sme prišli k záveru, že večný život je večný – ak ho raz máte, je nemožné,
aby ste ho stratili. Čo si o tom myslíte; súhlasíte alebo nesúhlasíte? Prečo?2

10. Ktoré zo „starých“ vecí ešte neodišli z vášho života a prajete si, aby sa tak stalo? Prečo
sú podľa vás ešte stále prítomné? (Touto témou sa budeme viac zaoberať v 4. kapitole
– Spojenie v oblasti víťazstva.)

11. Druhý list Korinťanom 5,18, zdôraznený v 7. bode (strana 10), hovorí, že sme boli zmie-
rení s Bohom a teraz nám dal „službu zmierenia“. Čo to podľa vás znamená?

12. V 8. bode „DOBREJ dobrej správy“ ste čítali Rimanom 5,1 (strana 11). Aký je podľa vás
rozdiel medzi výrokmi mať pokoj s Bohom (ako sa hovorí v tomto verši) a mať pokoj
Boží?

13. Keď sa pozriete späť na svoj život predtým, než ste poznali Krista, verí sa vám ľahko
alebo ťažko, že ste boli vo vojnovom stave s Bohom a boli ste súčasťou satanovej
vzbury proti Bohu? Prečo?

14. Je pravdou, že sme boli vykúpení z diablovho zotročenia (9. bod „DOBREJ dobrej
správy“, strana 11) a Boh nás oslobodil. Pavol však často o sebe hovorí ako o „služobní-
kovi“ alebo „otrokovi“ Ježiša Krista (Rimanom 1,1; Filipanom 1,1; Títovi 1,1; atď.). V čom
sa Pavol videl ako Kristov otrok? Mali by sme sa aj my takto dívať na seba? (Pre lepšie
pochopenie pozrite Rimanom 6,16-22.)

15. Teraz, keď ste spasený, smerujete do neba – z čoho sa bezpochyby radujete! Ale čo tak
miesto vášho súčasného pobytu? Aký máte úžitok z toho, že žijete v Božom kráľovstve
(Kolosanom 1,13; 10. bod „DOBREJ dobrej správy“, strana 12), tu a teraz na planéte
Zem? Čo z toho máte v živote? Znamená byť kresťanom len toľko, že sa tešíme na
„rajské slasti“ v budúcnosti?

16. Dokončite tento príbeh (vzťahuje sa na 11. bod „DOBREJ dobrej správy“): Ste desať-
ročný žobráčik v Londýne v roku 1480. Už roky ste nevideli svojich rodičov. Žijete na
ulici tak, ako viete; sotva si čosi nájdete na holú existenciu. Najradšej žobrete pred krá-
ľovským palácom. Jedného dňa sa priblíži kráľovský sprievod. Kým koč čaká na spuste-
nie padacieho mosta, bezdetný kráľ sa pozrie z okna koča a uvidí vás. Čo sa stane
ďalej?

17. Malo by vás potešiť a povzbudiť, že „Hospodinov anjel“ táborí pri vás, lebo žijete v bázni
pred Ježišom Kristom. Znamená to, že sa vám teraz nemôže nič stať? Za akých podmie-
nok by ste mohli ešte zakúsiť bolesť alebo problémy – dokonca aj keď je váš „strážny
anjel“ v službe?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:

Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 10.

1 Autor ilustrácie je rev. Mike Buchanan, pracovník Athletes in Action.
2 Pre hlbšie štúdium témy istoty večného spasenia skontaktujte Disciplemakers International, ktorý má

k dispozícii dvojdielne biblické štúdium pre pokročilejších o tejto často nepochopenej a kontroverznej
doktríne. (RP-001 Assurance of Salvation) 

3 Vine, W. E., An Expository Dictionary of the New Testament Words (Old Tappan, NJ: Revell, 1940,1966) zv. 3,
s. 347.

Pre lepšie 
pochopenie:
Grécke slovo dou-
los sa prekladá ako
otrok, sluha alebo
služobník. Kristov
doulos je však
svojmu Pánovi
poddaný dobro-
voľne, bez útlaku.3



3. kapitola

Spojenie v oblasti moci
Služba Ducha Svätého

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby dozrievajúci učeník chápal službu Ducha Svätého a hľadal naplnenie (vedenie a posil-
ňovanie) Duchom Svätým prostredníctvom vyznania, pokánia, prosby a prijatia jeho plnosti.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Kde je Duch Svätý v tejto chvíli vo vzťahu k vám?

2. Myslíte si, že väčšina kresťanov chápe a aplikuje službu Svätého Ducha vo svojom ži-
vote? Ak nie, čo im v tom podľa vás bráni?

3. Súhlasíte s výrokom na strane 15, že toto spojenie (Spojenie v oblasti moci) bude „naj-
dôležitejším a najužitočnejším spojením, ktoré nadviažete vo svojom novom živote
s Bohom“? Prečo, alebo prečo nie?

4. Vysvetlite rozdiel medzi tým, že Duch Svätý v človeku „prebýva“, a tým, že je ním člo-
vek „naplnený“.

5. V ktorom bode začína v človeku „prebývať“ Svätý Duch?

6. Viete si spomenúť na nejaké analógie alebo prirovnania, ktoré by mohli pomôcť vy-
svetliť určité aspekty doktríny o Trojici?

7. Aké otázky ešte stále máte v súvislosti s tým, kto je Svätý Duch alebo prečo prišiel?

8. Boh mal na mysli veľa cieľov, keď k nám poslal Svätého Ducha. Prezrite si znovu strany
17 a 18 a potom preskúmajte svoje srdce. Sú niektoré veci, ktoré ste ešte neprijali alebo
nezakúsili od Ducha Svätého? Ak áno, čo by ste mali v tomto smere urobiť?

9. Je naplnenie Duchom Svätým jednorazová záležitosť, alebo sa to deje mnohokrát?

10. Vysvetlite pojem „duchovné dýchanie“.

11. Ak to nie je príliš osobné, kedy ste naposledy nabrali „duchovný dych“? Všimli ste si ne-
jaké okamžité zmeny?

12. Prečo je dôležité vyznať naše hriechy Bohu? Ako to človek robí?

13. Galaťanom 5,22-23 uvádza zoznam deviatich zložiek „ovocia Ducha“. Ktorá z tých zlo-
žiek je v súčasnej dobe najzjavnejšia vo vašom živote? Ktorá je najmenej zjavná? Čo plá-
nujete ohľadom toho urobiť?
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Analógie o Trojici:

1. Muž môže mať tri roly a pritom byť stále jednou osobou. Môže byť otcom,
manželom a synom – tri odlišné roly, a predsa jediná identita.

2. Za určitých podmienok, zahrňujúcich teplotu a tlak, môže skúmavka obsaho-
vať všetky tri stavy vody súčasne: pevnú, tekutú a plynnú. Jedna látka – tri
„prejavy“.

3. Sú tri časové obdobia, v ktorých som existoval, alebo budem existovať – mi-
nulosť, prítomnosť a budúcnosť. Ale vo všetkých troch obdobiach som to
stále ja.

4. Jeden deň v kalendári môže byť významný tromi odlišnými spôsobmi: môže
to byť utorok, Hromnice a moje narodeniny.



14. Mal by novoobrátený kresťan očakávať, že okamžite uvidí zrelé „ovocie“ vo svojom ži-
vote? Prečo, alebo prečo nie?

15. Čo asi podľa vás najviac urýchli náš kresťanský rast: spoľahnutie sa na nadprirodzené
posilnenie od Ducha Svätého vo chvíli, keď nás naplní, alebo vybudovanie verného, po-
slušného života s Bohom, ktorý zahŕňa pravidelné štúdium Biblie, modlitbu, spoločen-
stvo a svedectvo?

16. Keď je niekto „opitý vínom“, ako sa píše v Efezanom 5,18, správa sa spôsobom, ktorý
pre neho nie je normálny. Ani človek, ktorý je „naplnený Duchom Svätým“, sa nespráva
normálne – ale v dobrom zmysle! Aké „abnormálne“ veci ste urobili, kým ste boli na-
plnený Duchom?

17. Ako môžete vedieť, či ste naplnený Svätým Duchom?

18. V Jánovi 15,1-8 nás Ježiš napomína, aby sme v ňom „zostávali“. Akú súvislosť tu vidíte
so životom v plnosti Ducha Svätého?

19. Čo by mal človek robiť, ak jednoducho „necíti“, že je naplnený Svätým Duchom?

20. Čo ak človek požiada o to, aby ho Boh naplnil Duchom Svätým, ale neuvidí ani nepocíti
žiaden dramatický vonkajší prejav, emócie či zážitok? Mal by z toho vyvodiť, že sa teda
nič neudialo?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 11.
• Bill Bright, Spokojný? 16-stranový leták, ktorý jasne vysvetľuje, ako byť naplnený Du-

chom Svätým.
• Poznaj a odovzdaj, 2. diel: Ako prežívať Božiu lásku a odpustenie.

3. diel: Ako byť naplnený Duchom Svätým.
4. diel: Ako žiť v moci Ducha Svätého.

Séria Poznaj a odovzdaj pozostáva z jedenástich knižiek, ktoré skúmajú základné
otázky kresťanského života. Z veľkej časti pokrývajú ten istý materiál ako tieto
lekcie, ale idú do oveľa väčšej hĺbky. 

• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti, krok 3: Kresťan a Duch Svätý.
Ide o tretí diel série biblických štúdií od Billa Brighta. Pokrýva viac-menej ten istý
materiál ako séria Poznaj a odovzdaj, ale má formu osobného biblického štúdia
s otázkami a miestom na doplnenie odpovedí. Tiež ide do väčšej hĺbky než táto
knižka.

• Séria učeníctva: Prieskumník, lekcia 3 a 4.

Knižky od iných vydavateľov:
• Machau, A Picture of God – 3 In 1.
• Lloyd Ogilvie: Acts of the Holy Spirit.
• John Stott, Baptism and Fullness: The Work of the Holy Spirit Today.
• J. Dwight Pentecost, The Divine Comforter: The Person and Work of the Holy Spirit.
• Billy Graham: The Holy Spirit.
• Andrew Murray: Experiencing the Holy Spirit.
• A. W. Tozer, How to Be Filled With the Holy Spirit.
• Jack Hayford, People of the Spirit.
• R. A. Torrey, Person and Work of the Holy Spirit.
• Bill Bright, The Secret: How to Live With Purpose and Power.
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4. kapitola

Spojenie v oblasti víťazstva
Zanechanie vašej starej prirodzenosti

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby rozvíjajúci sa učeník pochopil, prečo naďalej zápasí s hriechom, aj keď je už „novým
stvorením“, a že dlhodobé, dôsledné víťazstvo nad pokušením bude výsledkom života
v moci Ducha, pravidelného štúdia Biblie a poslušnosti Božiemu vedeniu.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Máte podobnú skúsenosť s „dobrým a zlým psom“ ako starý otec v úvodnom príbehu?

Čo mal podľa vás na mysli starý otec, keď povedal chlapcovi, že vyhráva „ten, ktorého
kŕmi“?

2. Ako môžeme kŕmiť „zlého psa“? Ako môžeme kŕmiť „dobrého psa“?

3. Na strane 26 ste mali vyhodnotiť, do akej miery prežívate víťazstvo na stupnici od 1 do
10. Ak ste si dali 8 a viac bodov, čomu pripisujete svoj úspech v tejto oblasti? Ak ste si
dali 3 alebo menej bodov, prečo podľa vás pretrváva tento stav? Máte nejaké pred-
stavy o tom, ako to zmeniť?

4. Ktoré sú tri spôsoby, ktorými môže byť človek začlenený do rodiny? Prečítajte si nasle-
dujúce tri pasáže a vymenujte tie tri spôsoby, ktorými ste boli začlenený do Božej ro-
diny:
• Ján 3,3-6
• Efezanom 1,3-7
• Efezanom 5,22-33 

5. Keďže ste teraz jeho dieťaťom – trojnásobne! – aké nové zodpovednosti máte v tomto
postavení?

6. Ak študujete tento materiál v skupine, diskutujte o svojich odpovediach na teoretickú
otázku na strane 26: „Prečo by som mal chcieť, aby Duch Svätý riadil môj život?“

7. Keď vám satan povie: „Choď mojou cestou a nebude ťa to stáť skoro nič“, aká je sku-
točná pravda o tejto jeho ponuke? Čo vás to bude stáť, ak pôjdete jeho cestou?

8. Keď vám satan povie: „S Bohom to je nuda! Chce ťa zviazať, zobrať ti zábavu a všetko,
čo je v živote príjemné“, aká je skutočná pravda o tom, aký je Boh? Prečo niektorí ľudia
veria satanovej lži o Bohu?

9. Predtým, než ste sa stali kresťanom, určite ste robili aspoň nejaké veci, ktoré boli chvá-
lyhodné – nie každá myšlienka alebo čin boli zo zoznamu v Galaťanom 5,19-21. Určite
boli mnohé vaše myšlienky a skutky vyslovene spravodlivé! A predsa ste v tom čase ne-
dostali svoju „novú studňu“. Ako si to vysvetľujete?

10. Ak študujete tento materiál v skupine, diskutujte o svojich odpovediach na otázku na
strane 28, ktorá sa vás pýta, či vidíte viac duchovného ovocia vo svojom živote, odkedy
ste sa stali kresťanom, a ako by ste mohli prinášať viac ovocia.

11. Ak študujete tento materiál v skupine, diskutujte o svojich odpovediach na otázku na
strane 29, ktorá znie: „Prečo by farmár naďalej radšej pil zo starej studne než z novej?“
V čom sú vaše odpovede zároveň odpoveďou aj na to, prečo mnoho kresťanov naďalej
radšej čerpá zo svojej starej prirodzenosti než zo svojej novej prirodzenosti?
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Poďme hlbšie: 
Napriek tomu, čo
Pavol napísal v Ri-
manom 7,18-24,
vieme (podľa jeho
učenia na iných
miestach Biblie),
že vôbec nezastá-
va názor, že človek
nie je osobne zod-
povedný za svoje
hriechy. Pozrite: 
• Rim. 3,23
• Rim. 6,23
• 1. Kor. 3,12-17
• 1. Kor. 5,9-11
• 1. Kor.11,28-30
• 2. Kor. 2,5-6
• Gal. 2,12-14

Ilustrácia:
Jeden misionár–
prekladateľ sa sna-
žil nájsť vhodný
ekvivalent slova
„poslušnosť“
v miestnom jazyku.
Táto cnosť bola
len zriedka prakti-
zovaná medzi ľuď-
mi, do jazyka kto-
rých chcel preložiť
Novú zmluvu. Raz
sa vracal domov
z dediny a zapískal
na svojho psa. Ten
k nemu pribehol
plnou rýchlosťou.
Keď to videl jeden
starý domorodec,
s obdivom pove-
dal v miestnom ja-
zyku: „Váš pes je
samé ucho!“ Mi-
sionár hneď vedel,
že našiel ten správ-
ny výraz pre po-
slušnosť.



12. Zamyslite sa nad ďalším podobenstvom:

Porozmýšľajte o tom, ako sa zmenila motivácia ženy. Ako sa zmenili jej postoje a správa-
nie? Teraz keď už môžete čerpať z novej studne, ako sa môže zmeniť vaša schopnosť
robiť dobré veci a byť dobrým? Čo vás teraz motivuje? Čo vás motivovalo predtým?

13. Čo podľa vás znamená byť „živou obetou“? (Rimanom 12,1 – strana 30)

14. Ako môžete „obnoviť vaše zmýšľanie“ v praktickom živote? (Rimanom 12,2 – strana 31)

15. Ako si budete pamätať, že máte teraz čerpať z novej studne namiesto starej v každo-
dennom živote?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 12.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 1: – Kresťanské dobrodružstvo, lekcia 4.

Krok 2 – Kresťan a život v hojnosti, lekcia 2.
Krok 6 – Kresťan a poslušnosť, lekcie 1 a 2. 

• Séria Nový život: Pracovný zošit 1, lekcia 4.
Pracovný zošit 2, lekcia 2.

• Séria učeníctva: Učeník, lekcia 1.

Knižky od iných vydavateľov:
• John White, The Fight (Duchovní zápas, Návrat domů, 1994).

Skúma základné oblasti kresťanského života: modlitbu, štúdium Biblie, evanjelizá-
ciu, vieru, spoločenstvo, prácu a usmerňovanie – a ponúka osviežujúci pohľad na
boje a radosti života s Kristom (230 strán).

• Robert Boyd Munger, My Heart – Christ’s Home (InterVarsity).
Vynikajúci známy leták (len 28 strán), ktorý objasňuje otázku, ako umožniť Kristovi,
aby sa stal Pánom každej „miestnosti“ v našom živote. Toto dielko pomáha ľuďom
už od roku 1954!

• Eugene H. Peterson, A Long Obedience In The Same Direction (InterVarsity).
Využíva pätnásť pútnických Žalmov (Žalmy 120 – 134) na pobádanie a povzbudenie
súpútnikov na dlhej, náročnej ceste kresťanského učeníctva. 

• Dietrich Bonhoeffer, The Cost Of Discipleship (Macmillan Publishing). Klasické dielo
z pera mladého evanjelického farára, ktorého zavraždili nacisti. Vychádza z Ježišovej
reči na vrchu a veľmi úprimne hovorí o kresťanskej poslušnosti a záväzku. Je to ná-
ročnejšie čítanie, ale ponúka nesmierne bohatstvo (344 strán). 

1 Ilustrácia od Steva Douglassa v Enjoying Your Walk With God (Here's Life Publishers, júl 1989).
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Jedna žena sa vydala za muža, z ktorého sa vykľul tyran. Každý deň jej dal zoznam
vecí, ktoré mala v ten deň urobiť: poumývať riad, upratať dom a poutierať prach, na-
kúpiť, vyprať a vyžehliť jeho šatstvo, starať sa o záhradu, pripraviť večeru atď.

Keď sa večer vrátil domov z práce, skontroloval, či splnila všetky úlohy na zozname.
Ak nie, tak sa trpko sťažoval: „Ja pre nás pracujem celý deň. Nie si schopná urobiť
ani týchto pár vecí pre naše manželstvo?! Pre náš domov?!“

Žena bola veľmi nešťastná.

Po rokoch manželstva muž zomrel. Po čase sa vydala za muža, ktorý bol pravým
opakom jej predchádzajúceho manžela – bol láskavý a nežný, nikdy od nej nič nepo-
žadoval. Jej život bol naplnený radosťou a tešila sa z lásky svojho nového manžela.

Jedného dňa keď pracovala v kuchyni, dostal sa jej do ruky starý zoznam úloh, ktorý
písal ešte jej prvý manžel. Keď si ho prečítala, s prekvapením si uvedomila, že teraz
robila ešte viac prác v domácnosti ako predtým – ale trpkosť a hrdlačenie boli dávno
preč. Bola motivovaná zvnútra: láskou, aby robila to, čo bolo potrebné.1



5. kapitola

Spojenie v oblasti duchovného rastu
Kroky a postoje na optimalizáciu vášho rozvoja

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby učeník získal základné a praktické chápanie princípov duchovného rastu a uvedomil si
blahodarný vplyv času, protivenstiev a Božej zvrchovanosti.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Aký máte pocit z toho, keď vás niekto prirovná k mramorovému bloku, ktorý musí

okresať majster sochár? Viete sa s tým stotožniť, alebo vás to skôr uráža? Prečo, alebo
prečo nie?

2. V čom sa líšite od kusa mramoru? V čom ste mu podobný?

3. Do akej miery závisí náš duchovný rast od Boha a do akej miery závisí od nás?

Kristus ako Pán

4. Čo vám príde na myseľ, keď počujete výraz „Ježiš ako Pán“? Čo vám napadne pri slo-
vách ako „služobník“, „podriadený“ a „odovzdaný“?

5. Ako súvisí „panovanie Krista“ v živote veriaceho s „napĺňaním Duchom Svätým“,
o ktorom ste sa dozvedeli v tretej kapitole?

6. Ktoré veci by mohli zabrániť tomu, aby bol Ježiš Kristus v centre vášho života?

7. Čo môžete urobiť, aby Kristus zostal v centre vášho života?

Slovo

8. Prečo je pre znovuzrodeného kresťana dôležité, aby hneď začal čítať a študovať Bib-
liu?

9. Pokúste sa opísať, aký by bol kresťan, ktorý by len málokedy čítal a študoval Bibliu. Po-
znáte nejakých takých kresťanov (neuvádzajte mená!)? Ak áno, aký je ich život, ak ste
ho mali možnosť pozorovať?

10. Je čítanie jediný spôsob, ako čerpať potravu z Božieho slova? Akými inými spôsobmi to
možno uskutočniť?

11. Hebrejom 4,12 opisuje Božie slovo ako „živé a účinné“. Čo to podľa vás znamená? V čom
sa Božie slovo preukázalo ako „živé“ vo vašom živote?  
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„Obrátenie človeka
je zázrakom oka-
mihu; sformovanie
svätca je úloha na
celý život.“ 

– Alan Redpath

„Sýťte sa slovom
Božím. Netrápte sa
kvôli tomu, aby ste
pochopili všetko, čo
čítate, lebo to aj tak
nie je možné. Pred
čítaním sa modlite
a proste Svätého
Ducha, aby vám ob-
jasnil, čo čítate.“ 

– Billy Graham

Ilustrácia k Jánovi 15,4-7 na zamyslenie alebo diskusiu v skupine:
„Zostávať“ znamená „byť stály vo vzťahu k niekomu/niečomu“. Ježiš použil analógiu vi-
niča a jeho ratolestí, aby ilustroval pojem prebývania v ňom. Videli ste už niekedy, že by
sa ratolesť odpojila od viniča? Nejaký čas by strávila ako ceruzka, biliardové tágo či bejz-
balová pálka, a potom by sa chcela opäť napojiť na vinič, aby načerpala ďalšie živiny...
Zrejme ste to ešte nevideli, pretože ratolesti zjavne vedia, že vo chvíli, keď sa odpoja,
„nezachovávajú status quo“ – a zomierajú. Preto sa pevne držia viniča zo všetkých síl!
My sa musíme rovnako húževnato držať Ježiša. Naše „dobrodružné odpojenia“ sú oveľa
nebezpečnejšie, než sa na prvý pohľad zdajú!



Modlitba

12. Čo má láska spoločné s modlitbou?

13. Aký by bol vzťah medzi manželom a manželkou, keby sa spolu takmer vôbec nerozprá-
vali? Aký by bol vzťah medzi človekom a Bohom za rovnakých podmienok?

14. Aká je najväčšia radosť, ktorú v súčasnej dobe prežívate v súvislosti s modlitbou?

15. Čo je v súčasnosti najväčšou prekážkou vo vašom modlitebnom živote?

16. Máte nejaké predstavy, ako by sa mohla táto prekážka zmenšiť alebo odstrániť?

17. Podarilo sa vám objaviť štyri základné typy modlitby, o ktorých sa hovorilo v tomto štú-
diu? Ak nie, tu sú (priraďte k nim zodpovedajúce verše): Prejav úcty a lásky, Pokánie
a vyznanie hriechov, Poďakovanie, Prosby. Tieto štyri typy modlitby by sa dali pomeno-
vať rôznymi slovami, ale ak použijete tie štyri, ktoré sme tu spomenuli, ľahko si ich za-
pamätáte pomocou štyroch „P“.

Spoločenstvo

18. Prečo je podľa vás dôležité zapojiť znovuzrodeného kresťana do kresťanského spolo-
čenstva čo najskôr po jeho obrátení?

19. Čo by sa mohlo stať kresťanovi, ktorý sa modlí, číta Božie slovo a vydáva svedectvo,
ale sa rozhodne, že nebude chodiť do zhromaždenia?

20. Uveďte praktické príklady toho, ako sa môžeme „denne vzájomne povzbudzovať“
(Hebrejom 3,13).

21. Ak študujete tento materiál v skupine, diskutujte o výhodách a nevýhodách spoločen-
stva na nedeľných bohoslužbách v porovnaní so spoločenstvom v iných kontextoch,
napr. v domácnosti, v telocvični či na spoločnom výlete. 

Svedectvo

22. Uveďte praktické spôsoby, ako môžete svedčiť svojím životom. 

23. Prečo nestačí jednoducho „nechať svietiť naše svetlo“ a netrápiť sa so zvestovaním
evanjelia slovami?

24. Niektorí veriaci si hovoria: „Ja som vlastne v práci nikdy nikomu nehovoril o evanjeliu,
ale väčšina mojich kolegov určite vie, že som kresťan.“ V čom je tento prístup zlý?

25. Aké „informácie“ potrebuje človek vedieť, keď mu svedčíme? Aké hlavné body musia
byť zahrnuté v zvestovaní evanjelia?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 13.
• Bill Bright, Chcel by si spoznať Boha osobne?, str. 14 a 16.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 1: – Kresťanské dobrodružstvo, lekcia 4.

Krok 2 – Kresťan a život v hojnosti, lekcia 2.
Krok 6 – Kresťan a poslušnosť, lekcie 1 – 6.

• Séria Nový život: Pracovný zošit 1, lekcia 5 a 6.
Pracovný zošit 2, lekcia 3 a 7.

• Séria učeníctva: Prieskumník, lekcia 6.
• Steve Douglas, Enjoying Your Walk With God.
• Bill Bright, Five Steps to Christian Growth.
• Stephen Pogue, The First Year of Your Christian Life. 
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„Modlitba nie je pre-
konávanie Božej
zdráhavosti, ale zbie-
ranie ovocia Božej
ochoty.“ 

– Richard Trench

„Väčšina ľudí radšej
zaplatí viac za to,
aby ju zabávali, než
aby ju vzdelávali.“ 

– Robert C. Savage



6. kapitola

Spojenie v oblasti spoločenstva
Boh sa vás dotýka cez iných kresťanov

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby učeník Krista pochopil dôležitosť kresťanského spoločenstva, poznal a aplikoval prin-
cípy biblického spoločenstva a zapájal sa do kresťanských aktivít s úmyslom vytvárať vzá-
jomne prospešné vzťahy, zamerané na Krista.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Aké boli vaše prvé skúseností s kresťanským spoločenstvom? Boli hlavne pozitívne

a prospešné, alebo negatívne a nemotivujúce? Ak to druhé, čo by ste mohli urobiť pre
nových kresťanov, ktorí prídu do vášho spoločenstva, aby neprežívali to čo vy?

2. Uveďte niekoľko praktických spôsobov, ako môžete zabrániť tomu, aby noví kresťa-
nia, ktorí prídu do vášho zhromaždenia, nemali pocit, že tam nepatria?

3. Máte pocit, že vaša cirkev alebo spoločenstvo, ktoré navštevujete, je ako sekvojový
les, o ktorom bola reč v úvodnom príbehu – s prepletenými koreňmi, aby sa stromy na-
vzájom podržali? Ak nie, čo by sa mohlo urobiť, aby sa situácia zlepšila? Ak áno, ako
možno túto vlastnosť preniesť aj do iných zborov alebo spoločenstiev?

4. Ktoré dve prikázania sa spomínajú v Matúšovi 22,23-40 (strana 41)? Čo by ste mohli
robiť, aby ste sa zlepšili v zachovávaní prvého prikázania? Druhého prikázania?

5. Popíšte Božiu lásku výrazmi, ktoré majú najviac tri slová. [Vedúci skupinky: napíšte ich
odpovede na tabuľu.] Ktorú z týchto charakteristík by sme mohli využiť my pri milovaní
iných?

6. Hovorí sa, že „Keď je láska veľká, chyby sa zdajú malé.“ Čo to podľa vás znamená? (Po-
zrite 1. Petrov 4,8)

7. Aký je rozdiel medzi milovaním „slovami a rečou“ a milovaním „skutkami a v pravde“,
ako sa to píše v 1. liste Jána 3,18? Viete si spomenúť na konkrétny príklad na jedno
i druhé?

8. Vysvetlite rozdiely medzi tromi slovami pre lásku v gréčtine: eros, fileo a agapé (rámček
na okraji strany 41).

9. V Novej zmluve je množstvo veršov, ktoré obsahujú slová navzájom, vzájomne, vospo-
lok, jeden k druhému. Čo vám to hovorí o tom, ako by k sebe mali kresťania pristupovať?

10. Porovnajte svoje pozorovania o tom, čo charakterizuje „pravé spoločenstvo“ na zá-
klade uvedených pasáží z Písma (strana 43).

11. Ako ste odpovedali na otázku na strane 43: „Čo si myslíte? Nemôžu sa kresťania len tak
zísť a pobaviť sa bez toho, aby sa to vždy snažili obrátiť na ,pravé‘ kresťanské spolo-
čenstvo?“
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„Láska je nesebecký
záujem o iného.
Láska ho prijíma ta-
kého, aký je, a usi-
luje sa o jeho dobro.“ 

– Lorne Sanny

Pre lepšie 
pochopenie:
Hlavné grécke slo-
vo v Novej zmluve
pre „spoločenstvo“
je koinonia, ktoré
znamená „združe-
nie, zoskupenie,
dôverné, spolo-
čenstvo, spoluú-
časť.“1 V niekto-
rých mimobiblic-
kých kontextoch
je to obchodný ter-
mín s významom
„spoluúčasť na ris-
kantnom podni-
kaní“. 

Môžu! Nemá zmysel snažiť sa vytvoriť umelé podmienky, ktoré by vám v tom mali po-
môcť, ak pritom zabudnete na zábavu a uvoľnenie! Ale v súčasnosti je problém skôr
opačný: keď sa kresťania zídu, málokedy si spomenú na to, že by mali rozvíjať princípy bi-
blického spoločenstva. Jazýček na váhach sa potrebuje trochu vrátiť. Toto napomenutie
má za cieľ jednoducho to, aby ste citlivo skúmali, ako by vás Boh mohol použiť v živote
iného kresťana, keď sa zídete. Čím viac zapracujete tento prístup a princípy biblického
spoločenstva do svojho myslenia a konania, tým častejšie budete prirodzene povzbudzo-
vať a budovať svojich bratov a sestry v kontexte uvoľnenej zábavy, o formálnom cirkev-
nom kontexte nehovoriac.



12. V čom sa líši spoločenstvo, ktoré prebieha v zhromaždení, od spoločenstva na domácej
skupinke štúdia Biblie? Alebo v kontexte rekreácie, ako napr. v telocvični či na spoloč-
nom výlete?

13. Uveďte čo najviac dôvodov, prečo je také dôležité, aby sa každý kresťan pravidelne za-
pájal do zdravého spoločenstva. [Vedúci skupinky: napíšte ich odpovede na tabuľu.]

14. Prečítali ste si Mareka 10,42-45 a 1. Petrov 5,5-6 (Charakteristické vlastnosti zrelého
člena spoločenstva, strana 45). Aký máte pocit pri predstave, že by ste mali byť „slu-
žobníkom“ a „podriaďovať sa“ iným?

15. Keď na inom kresťanovi uvidíte niečo, čo vo vás vyvoláva túžbu kritizovať, nahnevať
sa, alebo ho pokarhať, čo by ste mali urobiť? Čo ak u neho spozorujete niečo očividne
hriešne a/alebo škodlivé?

16. Rimanom 12,10 nabáda kresťanov k tomu, aby sa „predbiehali navzájom v úctivosti“.
Konkrétne ako to môžeme robiť?

17. Ako súvisí Jakub 1,19-20 so skutočnosťou, že Boh stvoril našu hlavu s dvomi ušami a len
s jednými ústami?

18. Aký máte pocit z faktu, že v každom zbore je určitá miera dysfunkcie a že z času na čas
budete mať pravdepodobne nezhody s inými kresťanmi (strany 46 – 47)?

19. Prečo podľa vás tak ľahko odsudzujeme nedostatky iných kresťanov? Ako by sme
mohli tento náš sklon odstrániť? 

20. Ako si môžeme viac uvedomovať „brvná“ v našich vlastných očiach?

21. Povedal nám Ježiš, aby sme sa nepokúšali odstrániť žiadne „triesky“ z oka nášho
brata? Čo konkrétne povedal?

22. Ide o to, aby kresťania neodmietali vzájomné spoločenstvo kvôli banálnym vieroučným
nezhodám. Viete uviesť nejaké príklady, kde by kresťania mali udržovať odstup od
iných kresťanov? Ako by mali k sebe navzájom pristupovať dve oponujúce strany?

23. Čo máte radšej: otvorené pokarhanie, alebo skrývanú lásku (Príslovia 27,5-6, strana
47)? Ako sa vaša odpoveď na túto otázku zhoduje s tým, čo povedal najmúdrejší člo-
vek, ktorý kedy žil (Šalamún)? Ten v Prísloviach 9,8 povedal: „Nekarhaj posmievača,
aby ťa neznenávidel; pokarhaj múdreho a bude ťa milovať.“

24. Konfrontoval vás už niekto ohľadom niečoho vo vašom živote, čo si vyžadovalo pozor-
nosť? Urobil to dobre (chirurgia) alebo zle (poprava)? Aký bol dlhodobý účinok jeho na-
pomenutia?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 14.
• Bill Bright, Chcel by si spoznať Boha osobne?, str. 16.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Úvod: – Jedinčnosť Ježiša, lekcia 6.

Krok 1 – Kresťanské dobrodružstvo, lekcia 6.
• Následná práca č. 5: Tvoj nový život vo vzťahoch.
• Poznaj a odovzdaj, 8. diel: Ako milovať vierou.

1 Brown, Colin, The New International Dictionary of Theology, Zv. 1 (Grand Rapids, MI: Regency/Zondervan,
1978), s. 639.

6. kapitola: Spojenie v oblasti spoločenstva -- Otázky na zamyslenie/diskusiu   127

Poznámka:
Pravého služobní-
ka odhalíte podľa
toho, ako zareagu-
je, keď k nemu bu-
dú ľudia skutočne
pristupovať ako
k služobníkovi.

Vlastnosti zrelého
člena spoločenstva: 

(s. 45)
• Milujúci
• Trpezlivý
• Láskavý
• Verný
• Mierny
• Vie sa ovládať
• Pokorný
• Postoj služobníka
• Prijíma nápravu

a napomenutie
• Ochotne znáša

ťažkosti pre iných
• Milostivý v reči 
• Milosrdný
• Súcitný
• Odpúšťajúci
• Ochotný strpieť

krivdu
• Zlé odpláca dob-

rým 
• Čestný
• Pohostinný
• Tvorca pokoja
• Štedrý so svojím

časom, schopnos-
ťami a majetkom

• Všímavý a citlivý
k potrebám iných

• Buduje iných
• Ochotný nájsť,

konfrontovať
a napraviť chyby
v tele Kristovom

• Uznáva, rešpek-
tuje a váži si du-
chovných vodcov

• Uznáva, rešpek-
tuje a oceňuje
dary, schopnosti
a službu iných

• Túži po spoločnos-
ti iných kresťanov



7. kapitola

Spojenie v oblasti štúdia Biblie
Boží pokrm pre vašu dušu

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby učeník Krista chápal potrebu prijímania duchovnej potravy z Biblie, poznal členenie
Biblie a začal ju samostatne študovať.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Ak by ste našli niečo v Biblii, čo zjavne protirečí nejakému názoru, ktorý máte už dlhšiu

dobu, ako zareagujete?

2. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto výrokom: „Existuje kniha, ktorá je po stáročia uzná-
vaná ako zdroj všetkých kníh napísaných o Bohu, a tou je Biblia.“ Čo by ste povedali
človeku inej viery, ktorý nesúhlasí s týmto výrokom?

3. Zdôraznili sme, že potrebujeme nadviazať „spojenie v oblasti štúdia Biblie“, aby sme
mohli prijímať duchovnú potravu. Ak máte podobný postoj, opíšte, akú súvislosť vidíte
medzi prijímaním duchovnej a fyzickej potravy.

4. Rozmýšľajte o nasledujúcich dvoch rozhovoroch:

a. – „Naozaj nemusíš ísť do práce a zarábať peniaze. Mohol by si pokojne zostať
doma a zomrieť od hladu.“ 
– „Čože?! Zbláznil si sa? Nikto, kto je pri zmysloch, by sa nerozhodol len tak zostať
doma a zomrieť od hladu! To je absurdné! Nezodpovedné! Hlúpe!“

b. – „Naozaj nemusíš tráviť čas čítaním Božieho slova. Mohol by si sa na to pokojne
vykašľať a duchovne hladovať.“ 
– „Fajn. Znie to dobre. Nevieš, čo dávajú dnes večer v telke?“

Ako môže mať človek tieto dva protikladné názory v tom istom mozgu? Do akej miery
to vystihuje váš vnútorný postoj, ktorý z času na čas máte? Čo by nás mohlo ochrániť
pred takýmto zmýšľaním?

5. V čom sa Biblia líši od iných kníh alebo zbierok, ktoré boli kedy napísané?

6. Stačí veriť, že Biblia je Božie slovo jednoducho preto, že to o sebe hovorí? Aké je v tom
nebezpečenstvo? Na základe akých ďalších indikácií ešte vieme, že je to naozaj Božie
slovo?

7. Po prečítaní Jakuba 2,10 (strana 51) súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že nestačí zacho-
vávať „väčšinu“ zákonov, ak sa chcete dostať do neba na základe svojich dobrých
skutkov? Prečo?

8. Ak študujete v skupinke, vysvetlite ostatným, aké sú hlavné rozdiely medzi Starou
a Novou zmluvou.

9. Teraz, keď je vďaka Kristovej dokonalej obeti na kríži uvedená do platnosti Nová
zmluva, znamená to, že už nemusíme poslúchať žiadny zákon zo Starej zmluvy? A čo
Desať Božích prikázaní?

10. Čo vás najviac udivilo pri čítaní o všeobecnom obsahu a štruktúre Starej zmluvy? Prečo?
A čo o Novej zmluve?

11. Ak študujete v skupinke, povedzte ostatným, čo ste napísali o „Názore Ježiša Krista na
Písmo“ na strane 54.

12. Prečo je naplnené proroctvo znakom toho, že Biblia je naozaj Božie slovo?
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Z knihy The Lost Art
of Disciplemaking od
LeRoya Eimsa:
„Jeden pastor mi po-
vedal: ,LeRoy, zdá sa
mi, že si tak trochu
fanatik v tom, aby si
dostal ľudí do Bo-
žieho slova a Božie
slovo do ich života.‘
Ja som mu na to po-
vedal, že nielenže
som fanatik v tom,
aby som dostal Božie
slovo do života ľudí,
nech v ňom bohato
prebýva, ale že k to-
mu pristupujem ako
maximálny fanatik,
ktorý sa o to usiluje
zo všetkých síl! Po
mnohé roky som po-
zoroval, čo dokázalo
Božie slovo v srdciach
stoviek ľudí a aký
obrovský vplyv malo
potom v ich živote.“

Pre lepšie 
pochopenie:
Prečítajte si Ma-
túša 5,17-20. Čo to
znamená, že Kris-
tus prišiel naplniť
zákon, nie ho zru-
šiť? A čo mal na
mysli, keď pove-
dal, že naša spra-
vodlivosť musí pre-
výšiť spravodlivosť
zákonníkov a fari-
zejov, ak chceme
uvidieť kráľovstvo
nebeské?



13. Prečo nám dáva textová spoľahlivosť Biblie dôveru, že je to Božie slovo?

14. Prečo je dôležité, že doteraz žiadne archeologické nálezy nevyvrátili ani jeden biblický
odkaz?

15. Myslíte si, že Biblia a moderná veda si odporujú? Ako? Ak sa vynorí nejaké zdanlivé pro-
tirečenie, ako ho možno vyriešiť? [Veľmi ťažká otázka, nad ktorou si môžete lámať
hlavu:] Ak súčasná veda tvrdí niečo, čo je v priamom protiklade s tým, čo tvrdí Biblia,
komu budete veriť?

16. Ešte raz si prečítajte, čo ste napísali v časti „Úžitok z čítania Biblie“ (strany 55 – 56).
Ktorý prínos štúdia Biblie pre vás najviac znamená? Prečo?

17. Ak študujete v skupine, diskutujte o tom, ako môžete naisto pravidelne „počúvať“
Božie slovo. Aké plány ste si vypracovali na pravidelné „čítanie“ Biblie?

18. Ak študujete v skupine, porozprávajte sa o svojich postrehoch zo štúdia 1. žalmu metó-
dou „Fíha!/Verš:/Urob!/Čo?“

19. Ak študujete v skupine, diskutujte o tom, kde by mal nový kresťan začať čítať Bibliu.
1. Mojžišovu? Matúša? Žalmy? Zvážte, či by ste nemohli čítať dlhšie časti Biblie spolu
ako skupina.

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 15.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 1 – Kresťanské dobrodružstvo, lekcia 5.

Krok 5 – Kresťan a Biblia.
Krok 7 – Kresťan a osobné svedectvo.
Krok 9 – Pohľad na Starý zákon.
Krok 10 – Pohľad na Nový zákon.

• Poznaj a odovzdaj: 11. diel – Ako študovať Bibliu.
• Séria Nový život: Pracovný zošit 2, lekcia 1.
• Séria učeníctva: Učeník, lekcia 1.

Knižky od iných vydavateľov:
• Výborným zdrojom informácií o autenticite Biblie je kniha Josha McDowella The New

Evidence That Demands A Verdict (Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie, Creativ-
press, 2006).

• Skvelý plán na učenie sa veršov z Písma dostanete od organizácie Navigators: Begin-
ning With Christ Bible Memory Packet. Potom si pozrite ich Topical Memory System,
ktorý vám pomôže naučiť sa desiatky kľúčových veršov v Starej i Novej zmluve spô-
sobom, ktorý pripojí každý verš k jeho odkazu a téme. Ich webstránka je www.nav-
press.com.

• Zlatou baňou informácií o vedeckých dôkazoch ohľadom Biblie je organizácia „Rea-
sons to Believe“, ktorú založil a vedie astrofyzik Dr. Hugh Ross. Navštívte ich web-
stránku na www.reasons.org.
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Návrh: 
Zaveďte si poznám-
kový zošit na štú-
dium Biblie. Vždy
keď budete študo-
vať niektorú kapi-
tolu Biblie, v hornej
časti strany napíšte
názov knihy a ka-
pitoly. Rozdeľte
stranu na štyri čas-
ti, kde si budete
zapisovať svoje po-
strehy pomocou
metódy „Fíha!/
Verš:/Urob!/Čo?“
Formulár, ktorý si
môžete rozmnožiť
a používať, nájdete
v Prílohe 5.

Prečítajte Bibliu
za jeden rok.
Ak prečítate tri ka-
pitoly za deň a päť
kapitol v nedeľu,
môžete prečítať
celú Bibliu za jeden
rok. V Prílohe 5 je
plán na čítanie,
z ktorého si mô-
žete urobiť kópiu
a používať ho.



8. kapitola

Spojenie v oblasti modlitby
Dôverný rozhovor s najmúdrejšou bytosťou vesmíru

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Pomôcť učeníkovi pochopiť podstatu, dôležitosť a základné princípy modlitby; viesť ho
k tomu, aby sa začal sám modliť.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Čítali ste úvodný príbeh o Brianovi a jeho matke Monike. V čom sa Brianove postoje a činy

(ktoré sa jemu zdali logické, ale v skutočnosti nimi neboli) podobajú počínaniu kresťa-
nov, ktorí nekomunikujú s Bohom? V čom bolo Monikine konanie podobné Božiemu?

2. Aký je hlavný rozdiel medzi Brianom – nedobrovoľne uväznenom vo svojom autistic-
kom svete – a kresťanom, ktorý nekomunikuje so svojím Stvoriteľom?

3. Aké boli vaše prvé postoje k modlitbe? Keď sa na ne teraz spätne pozriete, zdajú sa
vám detinské a subjektívne, alebo boli opodstatnené?

4. Modlitba je niečo, čo sa zdá celkom prirodzené pre každého kresťana, a predsa sme
hovorili o tom, že kresťan by sa mal o tejto téme učiť. Ako môžete vyriešiť tieto dva
zjavne protikladné názory?

5. K faktu č. 1 (strana 60): Označili ste niektorý z výrokov, podľa ktorého by Boh nemal
venovať veľkú pozornosť vašim modlitbám? Zmenil sa odvtedy váš postoj?

6. Je niečo, za čo ste sa nikdy predtým nemodlili, ale po štúdiu prvého bodu v lekcii ste sa
rozhodli, že sa za to odteraz začnete modliť?

7. K faktu č. 2 (strany 61 – 62): Urobte si „inventúru“ svojho modlitebného života. Ak by
ste mali v percentách vyjadriť, koľko času trávite v súčasnej dobe jednotlivými typmi
modlitby, aké by boli tie hodnoty (napr. 25% prejavy úcty a lásky, 10% pokánie a vyzná-
vanie hriechov atď.)? Máte pocit, že potrebujete niečo zmeniť, aby ste dosiahli zdrav-
šiu rovnováhu?

8. Rozmýšľajte o nejakých spôsoboch, ako môžete „uctievať“ Boha počas svojich modli-
tieb a diskutujte o tom s ostatnými členmi skupinky.

9. Prečo je podľa vás vyznanie našich hriechov také dôležité pre Boha a pre náš modli-
tebný život?

10. K faktu č. 3 (strana 62): Ako je možné, že Boh počuje každú vyslovenú modlitbu, hoci
sa v každú danú minútu modlia milióny ľudí po celom svete?

11. Keď nedostanete to, o čo ste Boha prosili, znamená to, že vás nepočul? Prečo, alebo
prečo nie?

12. K faktu č. 4 (strana 62): Prečo od nás Boh vyžaduje, aby sme mali vieru v súvislosti s ve-
cami, za ktoré sa modlíme?

13. Čo ak nemáme „dosť“ viery na to, aby sme verili, že nám Boh dá, o čo sme prosili? (Po-
známka: pozrite Mareka 9,24 pre lepšie pochopenie tejto problematiky.)

14. Môžeme urobiť niečo pre to, aby sme zväčšili svoju vieru? (Prirovnajte si ju k svalu: čím
väčšmi ho cvičíte a zaťažujete, tým bude silnejší.)

15. K faktu č. 5 (strana 63): Prečo nám Boh nesplní každú prosbu, ktorú mu predložíme?

16. Viete si spomenúť na nejaký prípad, keď ste sa za niečo modlili, a hneď ste to dostali?
A na prípad, keď ste museli istý čas čakať, kým vám Boh odpovedal?
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17. Aké možné dobro mohol Boh sledovať tým, že odoprel apoštolovi Pavlovi úľavu od
jeho „ostňa v tele“ (2. Korinťanom 12,7-10)? Aký je rozdiel medzi „ostňom v tele“
a chronickým hriechom, ktorého sa nevieme zbaviť?

18. Diskutujte o svojich odpovediach v cvičení „Hypotetický príklad“ (strana 63).

19. K faktu č. 6 (strana 64): Ktorá z desiatich podmienok pre odpovede „Áno“ vás najviac
prekvapila? Prečo?

20. S ktorou z desiatich podmienok budete mať najväčšie problémy? Čo s tým plánujete
urobiť?

21. K faktu č. 7 (strana 65): Opíšte ostatným v skupine, čo znamená modliť sa „v mene Je-
žiša“.

22. Ak tento materiál študujete v skupine, diskutujte o svojich odpovediach na problém,
keď niekto predstúpi pred Otca pod vplyvom alkoholu atď., ale tvrdí, že prichádza
v mene Ježiša (stred strany 65).

23. K faktu č. 8 (strana 65): Zdá sa vám nelogické stále chodiť k Bohu s tou istou žiados-
ťou? Trúfalé? Otravné? Čo myslíte, prečo od nás Boh chce, aby sme „vytrvalo prosili,
hľadali, klopali“?

24. K faktu č. 9 (strana 66): Prečo je také dôležité, že Boh nedá kladné odpovede na naše
prosby, keď nie sme ochotní odstrániť zo svojho života hriech, o ktorom vieme?

25. K faktu č. 10 (strany 66 – 67): Ako môžete zabrániť tomu, aby vaša myseľ blúdila, keď
počas modlitby „počúvate“, čo vám chce Boh povedať?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 16.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 1 – Kresťanské dobrodružstvo, lekcia 5.

Krok 4 – Kresťan a modlitba.
Krok 7 – Kresťan a osobné svedectvo, lekcia 5.

• Poznaj a odovzdaj: 9. diel – Ako sa modliť s dôverou.
• Séria Nový život: Pracovný zošit 2, lekcia 1.
• Séria učeníctva: Učeník, lekcia 2.
• Bill Bright, Pôst, modlitba a prebudenie.

Knižky od iných vydavateľov:
• Ben Jennings, The Arena of Prayer. Odhaľuje, ako sa na modlitbu pozerá Boh a privá-

dza čitateľov k novému, motivujúcemu záveru: Modlitba je „... viac než čo robím ja;
je to niečo, čo robí Boh cezo mňa.“

• Andrew Murray, With Christ In The School of Prayer.
• R. A. Torrey, How To Pray.
• Dick Eastman, The Hour That Changed The World.
• Rosalind Rinker, Prayer: Conversing With God.
• C. S. Lewis, Prayer: Letters To Malcolm.
• Dutch Sheets, Intercessory Prayer.

1 Augustín z Hippa (354–430 n. l.). „Unanswered Prayer” v časopise Discipleship Journal, číslo 62, 1991, s.62. 
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„Preto musíme po-
chopiť, že hoci nám
Boh nedáva všetko,
čo chceme, dáva
nám všetko, čo po-
trebujeme. Čo keby
ste požiadali svojho
lekára o niečo škod-
livé, niečo, o čom
vie, že vám uškodí?
Nemôžete povedať,
že vás nepočúva,
keď vám potom
hneď dá niečo pre
vaše dobro. Ale ak
to nie je pre vás
dobré, nedá vám to.
Ak odporuje vašej
vôli, znamená to, že
vás nepočul? Alebo
vás počul a robí, čo
je dobré pre vaše
zdravie?“1

– Sv. Augustín



9. kapitola

Spojenie v oblasti svedectva
Šírenie spojení s Bohom vo vašom okolí

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby učeník pochopil dôležitosť šírenia evanjelia, poznal jeho základné prvky a dokázal vy-
svetliť inej osobe, ako sa stať kresťanom.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Ako ste odpovedali na druhú otázku na strane 69: „Čo je to najlepšie, čo môžete urobiť

pre niekoho iného?“ Máte pocit, že si to myslí väčšina kresťanov? Prečo, alebo prečo
nie?

2. Kvôli čomu najviac váhate pri svedectve iným? Myslíte si, že je táto príčina neobvyklá,
alebo bežná? Ako by sa dala odstrániť?

3. Skupinová práca: Bez toho, aby ste sa pozreli do svojho študijného materiálu, skúste si
spomenúť na čo najviac prvkov evanjelia. Vedúci by mal napísať každú odpoveď na ta-
buľu alebo spätný projektor.

4. Ešte raz si pozrite definíciu svedectva od Billa Brighta na okraji strany 70. Prečo je
podľa vás prvá časť výroku taká dôležitá: „Úspešné svedectvo znamená byť inicia-
tívny...“?

5. Prečo je dôležitá stredná časť jeho výroku: „... v moci Ducha Svätého svedčiť o Kris-
tovi...“? Prečo je dôležitý koniec výroku: „... a výsledky ponechať na Boha“? Aká je al-
ternatíva k „ponechaniu výsledkov na Boha“ a čo sa stane, keď budeme mať tento
opačný prístup?

6. V odseku „Čo znamená svedčiť?“ na strane 70 sa spomína, že by sme mali „dovoliť,
aby bol náš život otvorenou knihou, ktorú môže čítať každý, kto má záujem.“ V čom to
môže byť dobré? V čom by to mohlo byť zlé? Ako by sa to „zlé“ dalo odstrániť?

7. Aká je Božia úloha pri svedectve? Ako sa môžeme stať jeho partnermi pri tejto úlohe –
alebo aká je naša úloha vo svetle jeho úlohy?

8. Akú úlohu hrá pri svedectve vaše osobné štúdium Biblie?

9. Čo vás najviac motivuje pri svedectve (pozrite svoje štúdium tejto témy na strane 71)?
Prečo vás to tak motivuje?

10. Uveďte niektoré zlé motívy alebo dôvody pre evanjelizáciu.

11. V čom je život, ktorý žijeme, dôležitý pre úspešné šírenie evanjelia? Myslíte si, že vo
všeobecnosti život, akým žije väčšina kresťanov vo vašej krajine, priťahuje ľudí ku
Kristovi, alebo ich odpudzuje? Prečo to tak vidíte? Ak je nejaký problém, čo sa s tým
dá urobiť?

12. Na strane 72 sa píše, že jedným z aspektov svedectva je život, akým žijeme. Niektorí si
však myslia: „Síce som nesvedčil svojim kolegom v práci, ale oni aj tak vedia, čo si mys-
lím o Bohu, o Ježišovi a o všetkom okolo toho.“ Čo je zlé na tom, ak sa uspokojíme s ta-
kýmto postojom, ak majú mať naše skutky „dvojfázový“ cieľ („... aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca“ Matúš 5,16)?

13. Diskutujte o niektorých konkrétnych nápadoch, ako by ste mohli „nechať svoje svetlo
svietiť pred ľuďmi“ (strana 72).

132 Spojenie s Bohom

„Žiť kresťanský ži-
vot je viac ako výzva
byť odvážny a hovo-
riť pravdu. Je to rov-
nako aj výzva byť
uvážlivý, rozumný
a prakticky múdry,
obzvlášť v našich
rozhovoroch s neve-
riacimi. [Niektorí
ľudia sa pýtajú:]
,Prečo to nemôžem
jednoducho povedať
tak, ako ja chcem?‘
Môžeš, ak je tvojím
cieľom púhe vysvet-
lenie, a nie presvied-
čanie.“1

– Tim Downs



14. Ako ste odpovedali na poslednú otázku pod faktom č. 2 na strane 73?

15. Koľko verných návštevníkov kostola podľa vás nerozumie faktu č. 4 na strane 73? Ako
im môžeme pomôcť v tom, aby to pochopili?

16. Aký úžitok by ste mohli mať z toho, keď dokážete stručne porozprávať svoje osobné
svedectvo (príbeh o tom, ako ste uverili) za dve alebo tri minúty?

17. Prečo je dôležité, aby ste do svojho svedectva vložili aj evanjelium?

18. Ako spoznáte rozdiel medzi „dymovou clonou“ (otázkou na odpútanie pozornosti)
a úprimnou, opodstatnenou otázkou?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 17.
• Bill Bright, Chcel by si spoznať Boha osobne?
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 7: Kresťan a osobné svedectvo.
• Poznaj a odovzdaj: 5. diel – Ako svedčiť o svojej viere.

6. diel – Ako viesť druhých ku Kristovi.
• Séria Nový život: Pracovný zošit 1, lekcia 5 a 6.

Pracovný zošit 2, lekcia 7.
• Séria učeníctva: Prieskumník, lekcia 5.
• Bill Bright, Witnessing Without Fear. Táto knižka vyhrala cenu Gold-Medallion Award.

Ponúka jednoduché, praktické inštrukcie, ako s istotou svedčiť o svojej viere. Veľmi
ju odporúča aj Billy Graham.

• Mark McCloskey, Tell It Often, Tell It Well. Známa kniha od dlhodobého pracovníka
Campus Crusade for Christ, ktorá je povinným čítaním na mnohých biblických seminá-
roch. Čitateľovi ponúka citlivý, informovaný, neurážlivý prístup k evanjeliu.

• Séria školiacich videí: Reaching Your World Through Witnessing Without Fear. Obsa-
huje šesť hodinových lekcií a vychádza zo známej knihy Billa Brighta. Má vysokú kva-
litu (jej výrobná cena sa vyšplhala na pol milióna dolárov!) a zahŕňa drámu, inštrukcie,
názorné ukážky, diskusie a pod. Je to skvelá pomôcka pre skupinové školenia.

Knižky od iných vydavateľov:
• Tim Downs, Finding Common Ground. Veľmi dôležitá, praktická a vynikajúco premys-

lená knižka o tom, ako môžeme komunikovať s našimi neveriacimi priateľmi bez ná-
tlaku, vynášania súdov, netolerantnosti, ale zároveň relevantne. Z vydavateľstva
Moody Press.

• Paul E. Little, Know Why You Believe. Klasické dielo, ktoré vám pomôže v tom, aby
vás „už nikdy nezaskočila tá istá otázka dvakrát“. Od InterVarsity Press. 

1 Downs, Tim, Finding Common Ground (Chicago, IL: Moody Press, 1999), s. 96. 
2 Skinner, Betty Lee, Daws (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1974), s. 189.
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Poznámka: Keď niekto nesúhlasí s tým, čo je v Písme jasne napísané („všetci zhre-
šili“), môžete si byť istý, že sa mýli a Biblia má pravdu! Ale pomôže vám vnucovať
tento názor osobe, ktorej práve svedčíte? Nie, to by len vyvolalo hádku. Miesto toho
povedzte: „Nechcem ti brať názor; som si istý, že ty vidíš do svojho vnútra omnoho
lepšie ako ja! Ale rád by som ti v Biblii ukázal, aké riešenie ponúka Boh pre tých, ktorí
skutočne zhrešili a potrebujú Spasiteľa.“ A potom pokračujte vo vysvetľovaní. Pri
prechádzaní evanjeliom počítajte s tým, že Božie slovo bude mať na neho vplyv, a to
pravdepodobne oveľa hlbší, než by mali vaše ľudské argumenty!

Alternatívna úloha: Napíšte list svojmu neveriacemu priateľovi. Vo svojom liste mu na-
píšte svoje svedectvo. Mohli by ste začať asi takto: „Jožo, si môj dobrý kamarát. Preto by
ma mrzelo, keby som ti nepovedal o najdôležitejšej veci, ktorá sa mi kedy stala. Dúfam, že
mi odpustíš, že som ti to nepovedal už skôr, a modlím sa, aby si pochopil, o čom ti teraz
napíšem.“ Budete prekvapený, ale väčšina čitateľov vôbec nebude mať negatívne zá-
brany pri čítaní evanjelia vo svedectve napísanom v liste!

„Slovo Božie je ako
lev. Leva netreba
brániť – stačí ho vy-
pustiť!“ 

– J. Vernon McGee

Keď zistil, že jeho
priateľ nemá so se-
bou žiadne evanjeli-
začné traktáty, neve-
riacky sa ho opýtal:
„Nenosíš nič, čo by
si dal ľuďom, ktorí
potrebujú Pána? Na
čo je dobrý vojak
bez munície?“2

– Dawson Trotman



10. kapitola

Spojenie v oblasti duchovného boja
Zaobchádzanie s naším protivníkom

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Pomôcť učeníkovi Krista pochopiť základné fakty ohľadom protivenstiev, satana, pokuše-
nia a hriechu a ako sa brániť proti duchovnému útlaku.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Čo podľa vás prispelo k názoru, že my kresťania sme skôr na vyhliadkovej plavbe „Lode

lásky“ než na vojnovej lodi, ako sa píše v úvodnom príbehu?

2. Aké dôkazy vidíte o tom, že všade „okolo nás zúri vojna“?

3. V krátkych vetách povedzte všetko, čo v súčasnosti viete o našom protivníkovi. Tento
brainstorming vám pomôže v tom, aby vám „jeho úmysly neboli neznáme“ (2. Korinťa-
nom 2,11). [Vedúci skupinky: napíšte ich odpovede na tabuľu alebo spätný projektor.]

4. Čo je podľa vás satanovou najväčšou slabosťou?

5. Čo je jeho najsilnejšou stránkou?

6. Prečo bol Lucifer vykázaný z neba a zvrhnutý na zem? Aký bol jeho hriech?

7. Aký je konečný osud satana a všetkých jeho nasledovníkov? (Pozrite Matúša 25,41 a Zja-
venie 20,10.)

8. Keď máme ťažkosti s inými ľuďmi, prečo nemá zmysel zamerať náš hnev a pomstu na
nich namiesto satana a jeho mocnosti? (Pozrite Efezanom 6,12.)

9. Ktorá z taktík spomenutých v odseku „Satanove ciele a taktika“ na strane 79 vám spô-
sobuje najviac ťažkostí? Ako im čelíte (alebo budete čeliť)?

10. Čo by mal urobiť kresťan, keď si uvedomí, že hriech (alebo satan) „číha pri jeho dve-
rách“, čakajúc na otvorenie, aby ho mohol ovládnuť? Čo by mal urobiť, ak si uvedomí,
že už „trochu pootvoril dvere“ svojmu nepriateľovi?

11. Môžete uviesť príklad, kedy váš protivník získal vo vašom živote nejaký oporný bod,
ale vy ste dokázali znovu získať toto „zabrané územie“ a vyšli ste z toho víťazne?

12. Čo sa stalo, keď ste v sebe dlhodobo držali hnev namiesto toho, aby ste ho vyriešili tak,
ako to chce Boh? 

13. Keď „zabuchnete dvere“ pred satanom a jeho túžbou ovládnuť vás, aký signál mu tým
posielate? Komu tým ešte vysielate signál?

14. Čo sa podľa vás stane kresťanovi, ak sa pokúsi zapojiť do duchovného boja bez toho,
aby zaujal svoju pozíciu autority a nechal sa naplniť Duchom Svätým?

15. Čo sa stane kresťanom, ktorí nechápu, že protivenstvá sú normálnou súčasťou kres-
ťanského života; sú zmätení zakaždým, keď prežívajú negatívne situácie a premýšľajú,
či azda nie sú v Božej milosti?

16. Základný fakt č. 1 (strana 82): 1. Petrov 5,8 jasne ukazuje, že hlavným cieľom diabla je
„zožrať“ nás. Čo to znamená? Ako to vyzerá, keď je kresťan „zožratý“?

17. Myslíte si, že Peter napísal toto varovanie preto, aby sme sa mohli uvoľniť a povoliť
v ostražitosti, alebo na nás skutočne číha nebezpečenstvo a „revúci lev“ nás môže
vážne zraniť?

18. Aké zasľúbenie o tom nachádzame v Izaiášovi 41,10?
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„Nepriateľom oku-
pované územie – to
je svet. Kresťanstvo
je príbeh o tom, ako
právoplatný Kráľ pri-
stál na zemi v pre-
strojení a pozýva nás
všetkých, aby sme sa
zúčastnili na veľkej
sabotáži.“ 

– C. S. Lewis



19. Základný fakt č. 2 (strana 82): Prečo je dôležité vedieť, z ktorého zo štyroch zdrojov
pochádza dané protivenstvo?

20. Ako by ste vo všeobecnosti reagovali na jednotlivé typy protivenstiev?

21. Základný fakt č. 3 (strana 83): Môžete uviesť príklad, keď Boh obrátil na dobro to, čo
bola zjavne „zlá“ situácia – v duchu verša Rimanom 8,28?

22. Základný fakt č. 4 (strana 84): Predstavte si osobu, ktorá sa snaží schudnúť: ide do ob-
chodu, kúpi si tucet šišiek a potom sa modlí, aby jej Boh dal silu, aby ich nezjedla. Ktorú
časť základného faktu č. 4 tým porušuje?

23. Je s tým spojené nejaké nebezpečenstvo, keď si obliekame duchovnú výzbroj a vzdoru-
jeme diablovi? Ako to viete? Ak je v tom nebezpečenstvo, aké?

24. Vráťte sa k prvému kroku na likvidáciu nepriateľa (strana 85). Čo by ste mohli urobiť
preto, aby ste sa zlepšili v „pristihnutí“ diabla a odhalení jeho aktivít?

25. Čo by sa podľa vás stalo, keby ste vynechali druhý krok („posilnenie sa“) a šli do boja
bez toho, aby ste sa podriadili Bohu?

26. Prečítajte si Lukáša 11,24-26. Čo by sa mohlo stať, keby ste vynechali štvrtý krok („vola-
nie posily“)?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 18.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 2: Kresťan a život v hojnosti, lekcie 6 a 7.

Krok 4: Kresťana modlitba.
Krok 7: Kresťana svedectvo, lekcia 5.

• Séria Nový život: Pracovný zošit 2, lekcia 4.
• Séria učeníctva: Vodca, lekcia 2.

Knižky od iných vydavateľov:
• Neil Anderson, Victory Over Darkness (Vítězství nad temnotou, Návrat domů, 2004)

a The Bondage Breaker (Vysvobození z pout, Návrat domů, 2001).
• Mark I. Bubeck, The Adversary a Overcoming The Adversary.
• J. Dwight Pentecost, Your Adversary The Devil.
• Jay Carty, Counterattack!
• Neil Anderson a Timothy Warner, The Beginner’s Guide To Spiritual Warfare.
• R. Arthur Matthews, Born For Battle.
• Thomas B. White, The Believer’s Guide To Spiritual Warfare.
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„Sme takí obyčajní, takí všední... Pritom vyznávame, že po-
známe moc, s ktorou 20. storočie nepočíta! Ale sme neškod-
ní, a preto aj nepoškodení! Sme duchovní pacifisti, svedomití
odporcovia vojenskej služby v tomto boji na smrť s kniežat-
stvami a mocnosťami v nebesiach. Sme len ako diváci, ktorí
poučujú a kritizujú skutočných zápasníkov, zatiaľ čo si spo-
kojne vysedávame a ignorujeme Božích nepriateľov. Svet
nás nemôže nenávidieť – sme príliš podobní jeho vlastným.
Ó, kiežby nás Boh učinil nebezpečnými!“ 

– Jim Elliot

„Modlitba, rozjíma-
nie a pokušenie
robia z človeka slu-
žobníka.“ 

– Martin Luther

Štyri základné
fakty ohľadom
protivenstva, sa-
tana, pokušenia
a hriechu. 
V sprievodnej
knihe k tomuto bi-
blickému štúdiu
(Personal Disciple-
making) spomína-
me sedem základ-
ných faktov. Ak
chcete mať širší
obraz o tejto téme,
oboznámte sa
s ďalšími tromi zá-
kladnými faktami,
opísanými na stra-
nách 298 – 300.



11. kapitola

Spojenie v oblasti spravovania času
Božie priority vo vašom kalendári

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby učeník pochopil biblické princípy úspešného spravovania času, určovania priorít a cie-
ľov a aby začal uplatňovať stratégiu na lepšie využívanie svojho času.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Dokončite túto vetu: „Keď dosiahnem 75 rokov a pozriem sa späť na svoj život,

budem pociťovať hlbokú spokojnosť, ak...“ Odpovedajte konkrétne.
• Máte pocit, že ste správne nasmerovaný k dosiahnutiu svojho cieľa?
• Aké konkrétne veci robíte v súčasnosti, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele?
• Ktoré veci vám najviac bránia v dosiahnutí týchto cieľov?

2. Preskúmajte nasledujúci zoznam [alebo ak ide o skupinové štúdium, vedúci napíše zoz-
nam na tabuľu].

Ak študujete v skupine, hlasujte. Ktoré z uvedených faktorov vám najviac bránia v tom,
aby ste mali takú službu, akú naozaj chcete mať? Môžete hlasovať trikrát. Ak je vaša
skupina taká, ako väčšina skupín, jeden z najpopulárnejších – ak nie ten najpopulárnejší
– bude faktor č. 4. Ak je toto aj váš prípad, prečo je to podľa vás pre väčšinu ľudí taký
problém? Myslíte si, že väčšina kresťanov v tom spoznáva jednu z hlavných útočných
stratégií nepriateľa Božieho kráľovstva, alebo to berú len ako nepríjemnosť?

3. V súvislosti so „Súdnou stolicou Kristovou“ na strane 88 vymenujte niekoľko skutkov,
ktoré by sa podľa vás mohli označiť ako zlato, striebro a drahokamy. Vymenujte nie-
koľko skutkov, ktoré by sa považovali za drevo, seno alebo slamu.

4. Ak študujete tento materiál v skupine, ktoré z ťažkých aspektov správcovstva času (na
strane 88) pokladali členovia skupinky za najťažšie? Čo by sa s tým dalo urobiť?

5. Aké „funkčné priority“ ste uviedli v časti „Brainstorming o Božích prioritách“ na strane
89? K svojmu zoznamu si môžete doplniť aj nápady ostatných členov skupinky. 

6. Rozprávajte sa o tom, čo ste napísali v „Cvičení na zhodnotenie priorít“ na strane 89.
Mali ste veľa „strateného času“, alebo je váš život v súčasnej dobe celkom efektívny
a dobre naplánovaný? Zdá sa vám, že si až prehnane plánujete svoj čas a potrebujete
viac voľného času? 

7. Všetci máme v živote určité množstvo „premárneného času“– aktivít, ktorým neprikla-
dáme veľkú hodnotu, ale napriek tomu ich robíme. Ktoré sú niektoré bežné príklady
„premárneného času“? Ako sa im môžeme vyhnúť?

8. Ktoré „veľké kamene“ by mali ísť do vašej fľaše prvé podľa cvičenia na strane 90? Dis-
kutujte o tom. Svoj zoznam „veľkých kameňov“ môžete na základe rozhovoru s ostat-
nými rozšíriť alebo zúžiť.

9. Ak študujete v skupine, povedzte ostatným o svojom „Osobnom misijnom pláne“. Do-
voľte iným, aby o ňom vyslovili konštruktívnu kritiku, a pozrite sa, či spĺňa kritériá na
strane 90. Ako vám tento „Osobný misijný plán“ pomôže v budúcnosti?
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O odkladaní vecí na
neskôr: 
„Zamysleli ste sa nie-
kedy nad tým, aké by
mohlo byť obľúbené
slovo diabla? Ja som
o tom veľa rozmýš-
ľala a dospela som
k záveru, že jeho ob-
ľúbeným slovom je
,zajtra‘.“ 

– Hope 
MacDonaldová

1. Osobný hriech
2. Odpor diabla
3. Odpor zo strany iných ľudí
4. Nedostatok času
5. Nevedomosť

6. Nedostatok vhodného školenia
7. Nedostatok motivácie u tých, ktorým slúžim
8. Nedostatok skutočných príležitostí
9. Moja lenivosť
10. Nedostatok peňazí



10. Povedzte ostatným, aké hlavné ciele ste si stanovili v 2. kroku na strane 91. Umožnite
ostatným členom skupiny, aby sa vyjadrili k vašim cieľom. Sú realistické? Mieria dosť vy-
soko? Sú dostatočne konkrétne? Sú merateľné?

11. Porozprávajte ostatným, čo pokladáte za svoje najzaujímavejšie „strednodobé“
a „krátkodobé“ ciele. Členovia skupinky sa k nim môžu vyjadriť.

12. Na ktorých krátkodobých cieľoch ste už začali pracovať? Ktorý z nich ste už prípadne aj
dosiahli? Zaznačili ste si aspoň niektoré z nich do svojho kalendára?

13. Je pre vás ťažké povedať „nie“, keď vás požiadajú o niečo, čo nie je v súlade s vašimi
prioritami? Prečo je to pre nás niekedy ťažké? Čo by nám pomohlo povedať „nie“, keď
vieme, že by sme mali?

14. Na strane 93 ste mali porozmýšľať o spôsoboch, ako určiť, či vám vaše aktivity uložil
Boh, alebo nie. Svoje odpovede prediskutujte so svojím vedúcim, alebo s inými členmi
skupinky.

15. Ste svojou povahou viac osoba, ktorá sa rozhoduje „za pochodu“, alebo ste skôr „plá-
novač“? Aké sú výhody plánovania? Čo sa stane, ak to nerobíte? Čo bráni ľuďom, aby
venovali čas plánovaniu?

16. Prečo podľa vás Bohu tak záležalo na tom, aby sme mali dostatok odpočinku, že to vlo-
žil do svojich Desiatich prikázaní? Aké sú dôsledky, ak sústavne porušujeme tento
„zákon“?

17. Kde by ste mohli vytvoriť nejakú vnútornú „rezervu“ vo svojom živote?

18. Ak študujete spolu s inými, diskutujte o tom, aké praktické princípy dobrého „spravo-
vania času“ ste sa naučili počas uplynulých rokov.

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 19.
• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti: Krok 8: Kresťan a dávanie, lekcia 3.
• Séria Nový život: Pracovný zošit 2, lekcia 5.
• Séria učeníctva: Učeník, lekcia 7.

Vodca, lekcia 3.
• Steve Douglass, Managing Yourself a How To Achieve Your Potential.
• Steve Douglass, Bruce Cook a Howard Hendricks, The Ministry of Management.

Knižky od iných vydavateľov:
• Gordon MacDonald, Ordering Your Private World (Uspořádej svůj svět, Návrat domů,

2003). Vychádzajúc z toho, že náš vnútorný, duchovný svet musí riadiť náš vonkajší
svet aktivít, MacDonald prevedie čitateľa cez praktické kroky zamerané na usporia-
danie nášho vnútorného, osobného života. 

• Ron Fry, Manage Your Time. Je to jedna zo série siedmich kníh s názvom How To
Study (Naučte se studovat, Informatorium, 2003), napísaná predovšetkým pre stre-
doškolských a vysokoškolských študentov – ale pomôže všetkým! 

• Charles Hummel, Tyranny Of The Urgent. Známa knižka, ktorá počas uplynulých de-
saťročí mnohým ľuďom otvorila oči, aby videli, ako často umožníme veciam, ktoré
sú súrne, aby vytlačili z nášho života veci, ktoré sú dôležité. Túto knihu by si mal pre-
čítať každý kresťan. Od Meridian Publications.

• Dr. Richard A. Swenson, M. D., Margin. Túto knihu sme citovali aj v tomto štúdiu. Či-
tateľom pomáha obnoviť svoje citové, fyzické, finančné a časové rezervy v ich pre-
ťaženom živote.

• Dr. Richard Furman, M. D., Reaching Your Full Potential. Vychádza z predpokladu, že
snaha o maximálny výkon v akejkoľvek oblasti nášho života si vyžaduje starostlivé
plánovanie. Pomôže vám spoznať, vytýčiť si a dosahovať vhodné celoživotné ciele
praktickým a objektívnym spôsobom. 
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„Hoci sa vždy ponáh-
ľam, nikdy nie som
v zhone, pretože si
nikdy nenaložím viac
práce, než koľko
môžem zvládnuť
s pokojom ducha.“ 

– John Wesley

Užitočná rada:
Keď zistíte, že sa
vyhýbate veľkým
úlohám, ktoré sú
dôležité, ale nie
súrne, vyskúšajte
koncept „Faktor
20“ od Monteho
Ungera. Často sa
vyhýbame veľkým,
dôležitým úlohám,
pretože sa nám
zdajú príliš veľké
na to, aby sme ich
dokázali vtesnať
do času, ktorý má-
me k dispozícii.
Riešenie: rozdeľte
ich na menšie,
zvládnuteľné kom-
ponenty. Keď sa
pozriete na nepo-
riadok, ktorý máte
v garáži, zvraštíte
tvár, lebo viete, že
bude trvať hodiny,
kým ju upracete.
Ale ak tej úlohe
venujete 20 minút
denne, ani sa ne-
nazdáte a bude
hotová!



12. kapitola

Spojenie v oblasti vízie
Čo chce Boh urobiť s vaším životom

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby učeník pochopil, aký je cenný pre rozširovanie Božieho kráľovstva. Ďalej, aby pochopil,
že Boh má pre neho významné plány, ale to, či zakúsi rozsah tých plánov, závisí do istej
miery od otvorenosti jeho reakcií na Boha a Božie priority.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Predstavte si, že dnes sa Boh v nebi posadí a vytiahne veľký zápisník, zastrúha si ce-

ruzku, pozrie sa dole na svet a povie: „Zem ešte stále potrebuje veľa nápravy. Myslím,
že si napíšem zoznam vecí, ktoré by som chcel na zemi urobiť.“ Čo sa podľa vás objaví
na jeho zozname? Ktoré veci by podľa vás Boh rád zrealizoval na zemi v tejto chvíli?

• Koľko z vecí, ktoré ste vymenovali, by zapadlo do Veľkého poslania, o ktorom sa
hovorilo v lekcii na strane 98?

• Koľko z nich by zapadlo do najvyšších priorít Boha, spomínaných v 11. kapitole: „Mi-
lujte Boha“ a „Milujte svojho blížneho“ (strana 89)?

• Koľko z nich sa zhoduje s tromi dôležitými Božími hodnotami, uvedenými na stra-
nách 100 – 103 (večné nad dočasné, duchovné nad materiálne, použiteľnosť nad
schopnosti)?

2. Opíšte osobu, ktorá nemá víziu o tom, ako by ju Boh mohol použiť pre šírenie svojho
kráľovstva na zemi.

3. Aké sú niektoré charakteristiky osoby, ktorá má víziu?

4. Čo je „hlavným imperatívom“ Veľkého poslania Ježiša Krista (strana 98)?

5. Ktoré veci by ste mohli začať robiť hneď teraz, aby ste boli súčasťou napĺňania Veľ-
kého poslania?

6. Dawson Trotman, zakladateľ organizácie Navigators, napísal brožúrku o naplnení Veľ-
kého poslania Born To Reproduce (Narodení pre reprodukciu). Čo podľa vás znamená
ten názov?

7. Prečo by sme sa mali chcieť „duchovne reprodukovať“? Čo to má spoločné s naplne-
ním Veľkého poslania, o ktorom sa hovorilo na strane 98?

8. Sila duchovného znásobovania. Pozrime sa na to, ako by sme mohli zrealizovať víziu
o zasiahnutí celého sveta evanjeliom prostredníctvom učeníctva. Naša stratégia bude
nasledovná: viesť v učeníctve jedného človeka počas jedného roku, zamerať sa na jeho
rast a pomáhať mu, aby sa čo najviac upevnil vo svojom živote s Pánom. Potom, na za-
čiatku druhého roku, my dvaja začneme viesť v učeníctve dvoch ďalších tak, aby sme
na konci toho roku boli už štyria. Takýmto spôsobom budeme zdvojnásobovať náš
počet každý rok. Koľko rokov nám to bude trvať pri tomto tempe, aby sme zasiahli
všetkých obyvateľov sveta, t. j. šesť miliárd ľudí? (Vypočítajte to!)

9. Čo odlišuje pravého mathetes (učeníka) Ježiša Krista od kresťana, ktorý navštevuje
zhromaždenie s prístupom „Čo z toho môžem získať ja sám“?

10. Ak sa pozriete na definíciu „učeníka“ na strane 99, mohol by byť „čerstvo“ obrátený
kresťan považovaný za učeníka? Čo je hlavnou charakteristikou učeníka?

11. Jednou z hodnôt, ktoré Boh pokladá za dôležité, je „večné nad dočasné“ (strana 100).
Rozmýšľajte, ako by ste sa mohli zapojiť do „večných vecí“, ktoré ste si zapísali.
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„Váš život na zemi je
bodka. Od tej bodky
sa ťahá čiara, ktorá
pokračuje do več-
nosti. V tejto chvíli
žijete v tej bodke.
Ale pre čo žijete? Ži-
jete pre tú bodku
alebo pre tú čiaru?
Žijete pre zem alebo
pre nebo? Žijete pre
krátky dnešok alebo
pre dlhý zajtrajšok?“1

– Randy Alcorn



12. Ďalšia hodnota, ktorú Boh vidí ako dôležitú, je „duchovné nad materiálne“ (strana 101).
Väčšina ľudí by súhlasila, že kresťania nemajú byť materialistickí – nemali by viesť ži-
votný štýl, zameraný na zhromažďovanie maximálneho množstva materiálnych stat-
kov. Ale kde je hranica? Nemali by sme vlastniť nič? Vždy keď nakupujeme, máme kúpiť
len tie najlacnejšie veci? Máme bývať v stanoch a nosiť jedny šaty, až kým sa nezoderú?
Existuje nejaká rovnováha, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť?

13. Ak študujete tento materiál v skupine, rozprávajte sa o paralelách, ktoré ste spozoro-
vali medzi sebou a niektorými Božími hrdinami na stranách 102 – 103.

14. Na stranách 103 – 104 ste pozorovali dôležité, všeobecné plány Boha pre vás. Všimli ste
si, že by niektoré z nich už Boh začal realizovať vo vašom živote? Ktoré? 

15. Dokážete si vybrať jeden z nich, ktorý vás najviac teší a dáva vám optimizmus ohľadom
vašej budúcnosti?

16. Uvažujte o „podmienečných zasľúbeniach“, ktoré ste študovali na strane 105. Prečo
podľa vás Boh kladie určité podmienky pre naplnenie niektorých z jeho zasľúbení?
Prečo nás jednoducho nezahrnie všetkým, čo chceme?

17. Ak študujete v skupine, diskutujte o cieľoch, za ktoré ste sa modlili, keď ste prosili
Boha, aby vás urobil človekom vízie (strana 106). Je niečo, čo by mohli urobiť členovia
vašej skupiny alebo váš vedúci, aby vám pomohli pri dosahovaní vašich cieľov?

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, kapitola 20.
• Poznaj a odovzdaj, 7. diel: Ako pomôcť naplniť Veľké poslanie. Táto knižka skúma

víziu a oddanosť z pohľadu kresťanov, ktorí spolupracujú všade na svete v záujme
rozširovania Božieho kráľovstva. 

• Séria učeníctva: Učeník, lekcia 6.
Vodca, lekcie 4 – 9. 

Knižky od iných vydavateľov:
• Dawson Trotman, Born To Reproduce. Táto knižka od zakladateľa organizácie Navi-

gators poukazuje na to, že konečným cieľom, pre ktorý boli ľudia stvorení, je du-
chovná reprodukcia. Od NavPress.

• Bill Bright, Come Help Change The World. Príbeh o tom ako Boh vzal do svojich rúk
víziu Billa a Vonette Brightovcov o získaní sveta pomocou vysokoškolských študen-
tov a vytvoril z nej celosvetovú službu Campus Crusade for Christ (Hlas pre Krista). Od
NewLife Publications.

• Phil Downer, Eternal Impact. Táto kniha od bývalého riaditeľa Christian Business
Men’s Committee skúma Ježišovu službu učeníctva a zameriava sa na to, ako inves-
tovanie celého nášho života do našich učeníkov môže mať obrovský dosah na šíre-
nie Kristovho evanjelia vo svete. Od Harvest House.

• Charles R. Swindoll, Living Above The Level Of Mediocrity. Inšpiratívna kniha, ktorá či-
tateľovi pomôže stanoviť si veľké ciele, usilovať sa o dokonalosť a spolupracovať
s Bohom v jeho túžbe robiť cez nás veľké skutky. 

1 Alcorn, Randy, In Light Of Eternity (Colorado Springs, CO: Waterbrook Press, 1999), s. 143.
2 Lewis, C. S., The Weight Of Glory (New York, NY: Macmillan, 1949), strany 18 – 19; citované v spomínanej

knihe od Randyho Alcorna na s. 128.
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„Neexistujú obyčajní
ľudia. Nikdy ste sa
nerozprávali s oby-
čajným smrteľní-
kom. Národy, kultú-
ry, umenie či civilizá-
cia sú smrteľné a ich
životnosť v porov-
naní s našou je ako
život komára. Ale sú
to nesmrteľní ľudia,
s ktorými žartujeme,
pracujeme, vstupu-
jeme do manželstva,
ktorých odbijeme či
využívame – nesmr-
teľné hrôzy alebo
večné nádhery.“2

– C. S. Lewis



Doplnková kapitola

Spojenie v oblasti osobného duchovného života
Váš súkromný život s Ježišom

Otázky na zamyslenie/diskusiu

Hlavné ciele tejto lekcie:
Aby nový kresťan nadobudol presvedčenie, že jadrom kresťanstva je aktívna snaha o lásky-
plný, živý vzťah s Ježišom Kristom, a aby sa zaviazal, že bude každý deň tráviť čas s Bohom
za účelom prehlbovania svojho vzťahu s ním.

Otázky na zamyslenie/diskusiu:
1. Ak by ste boli Donom z úvodného príbehu, čo by ste povedali Dane, aby ste zmenili jej

postoj k vášmu manželskému vzťahu? Aké paralely vidíte s tým, čo by mnohí kresťania
potrebovali počuť od Ježiša?

2. Ešte raz si prečítajte Filipanom 3,8. Uveďte niekoľko vecí, ktoré dnes ľudia musia „po-
kladať za stratu“, aby mohli ísť za tým najvyšším cieľom, ktorým je „poznanie Krista Je-
žiša, svojho Pána“?

3. Vo Filipanom 4,6 sa píše, že sa môžeme modliť za všetko. Prečo sa podľa vás niektorí
ľudia zdráhajú modliť sa k Bohu za „všetko“? (Na ďalšie rozmýšľanie: Myslíte si, že
Bohu sa niekedy zdajú naše modlitby otravné, alebo že je príliš zaneprázdnený dôleži-
tejšími vecami, než aby venoval pozornosť našim „triviálnym prosbám“?)

4. Väčšina ľudí má pocit, že netrávia dostatok času v modlitbe. Prečo je to podľa vás tak?

5. Čo je dôležitejšie: kvantita alebo kvalita našich modlitieb?

6. Dôležitou zložkou zdravého modlitebného života je prejavovanie úcty a lásky k Bohu.
Napíšte si jednu vec, ktorú na Bohu milujete. A teraz si napíšte ďalšie dve veci. To je
podstatou uctievania!

7. Ďalšou dôležitou zložkou je poďakovanie. Napíšte si tri veci, ktoré v poslednom čase
Boh vykonal vo vašom živote, za ktoré ste vďačný.

8. Čo znamená v Hebrejom 4,12, že Božie slovo je „živé a účinné“? V akom zmysle je Biblia
„živá“?

9. Ak študujete tento materiál v skupine, diskutujte o chvíľach, keď ste mali pocit, že to,
čo ste čítali v Biblii, tam bolo dané práve pre vás.

10. Prečítajte si znovu Jozuu 1,8. Zasľúbenie na konci verša hovorí, že tí, ktorí diskutujú
a rozjímajú o Božom slove a poslúchajú ho, budú mať zdar a úspech. Čo to podľa vás
znamená? Sľubuje tým Boh, že všetci kresťania sa stanú milionármi?

11. Čo si myslíte, prečo máme pred stíšením najskôr pripraviť svoje srdce? 
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Ilustrácia k 2. listu Timotejovi 3,16-17: Predstavte si chodník, po ktorom vedú stopy. Tie
stopy vedú chvíľu po strede chodníka a potom sa zrazu stočia doprava. Chvíľu sa predie-
rajú cez vysokú trávu, kamene a tŕnie a potom sa vrátia doľava, späť na chodník. Znovu
pokračujú po strede chodníka. Tieto štyri slovné obrazy ilustrujú to, čo nám poskytuje
Božie slovo:

* Doktrínu – ukazuje nám správny chodník, po ktorom máme kráčať.
* Karhanie – napomína nás, keď odbočíme z chodníka.
* Naprávanie – ukazuje nám, ako sa dostať späť na chodník.
* Výchovu v spravodlivosti – aby sme v budúcnosti zostali na chodníku.



12. Nemám nič proti modlitbe pri sprchovaní, šoférovaní cestou do práce, čakaní v rade na
pošte atď., ale vedeli by ste uviesť nejaké výhody koncentrovanej modlitby počas
vášho každodenného stíšenia bez akéhokoľvek rozptyľovania?

13. Štúdium odporúčalo, že najlepším časom na denné stíšenie je ráno. Ale čo ak ste
„nočná sova“ a až do obeda sa nedokážete na nič poriadne sústrediť?

14. Ak ste rozhodnutý vstať ráno a mať stíšenie, čo môžete urobiť pre to, aby ste sa určite
dokázali zobudiť v naplánovanom čase?

15. Prečo by sa v nedeľu nemohla návšteva bohoslužby počítať ako čas stíšenia?

16. Muži, naozaj si myslíte, že môžete mať stíšenie na rybačke?

17. Mnohým ľuďom pri stíšení pomáha písanie si denníka – zapisovanie si vecí, ktoré sa na-
učia počas svojho štúdia Biblie. Svoje modlitby premieňajú na „listy“ Bohu, zaznamená-
vajú si myšlienky, ktoré im prídu na myseľ v priebehu dňa. Prečo sa im to podľa vás
pozitívne osvedčilo? Nechceli by ste to vyskúšať aj vy? 

Doplnkový materiál pre hlbšie štúdium:
Materiály Hlasu pre Krista (hpk@hpk.sk):

• Chris Adsit, Personal Disciplemaking, strany 262 – 266.
• Poznaj a odovzdaj, 9. diel: Ako sa modliť s dôverou. Pokrýva základné informácie

o modlitbe: o tom, prečo sa máme modliť, ku komu, kedy a ako sa môžeme modliť
s istotou, že dostaneme odpoveď. 

• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti, Krok 4: Kresťan a modlitba. Odhaľuje pravý účel
modlitby a ukazuje, ako Otec, Syn a Duch Svätý spolupôsobia, aby boli vaše mod-
litby vypočuté.

• Desať krokov ku kresťanskej zrelosti, Krok 5: Kresťan a Biblia. Ponúka dobrý prehľad
o Biblii, aj praktické rady o tom, ako ju študovať. 

• Séria Nový život – Pracovný zošit 2, lekcia 1 a 3.

Knižky od iných vydavateľov:
• Ronald Allen a Gordon Borror, Worship: Rediscovering the Missing Jewel. Inšpiratívna

knižka, ktorá ponúka definíciu uctievania Boha, jeho rôzne aspekty aj rady, ako na
to. Pokrýva problematiku individuálnych aj skupinových chvál. Od Multnomah Press.

• Brat Lawrence, Practicing The Presence Of God (Praxe provádění přítomnosti boží,
Unitaria, 1990). Dáva skvelé rady o tom, ako si môžeme vybudovať láskyplný a blízky
vzťah s Ježišom – nielen v rámci našich stíšení, ale počas nášho každodenného ži-
vota. 
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Obsah brožúrky

„Chcel by si spoznať Boha osobne?“

Milý priateľ,

áno, môžeš spoznať Boha osobne. Znie to trúfalo? Boh tak túži po osobnom, láskypl-
nom vzťahu s tebou, že už vykonal všetko pre to, aby mu nič nestálo v ceste. S láskou
a trpezlivosťou čaká, ako odpovieš na jeho pozvanie. Môžeš prijať odpustenie svojich
hriechov a večný život, ak uveríš v jeho jediného Syna, Pána Ježiša Krista. 

Najväčšou prekážkou, ktorá nám bráni spoznať Boha osobne, je nechápanie toho, kým
Boh je a čo pre nás urobil. Čítaj ďalej a objav sám radosť, ktorá pochádza z osobného po-
znania Boha.

Bill Bright, 
zakladateľ Campus Crusade for Christ

(Hlas pre Krista)

Nasledujúce štyri princípy ti pomôžu objaviť, ako spoznať Boha osobne a ako zakúsiť hojný
život, ktorý zasľúbil Ježiš.

Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho osobne spoznal. 

Božia láska Boží plán

Čo nám bráni v tom, aby sme spoznali Boha?

Človek je hriešny a oddelený od Boha. Preto ne-
môže spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku.

Človek je hriešny

Človek bol stvorený preto, aby žil v spoločenstve s Bohom. Keď sa však rozhodol žiť
podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle od Boha, jeho spoločenstvo s Bohom sa preru-
šilo. Túto svojvôľu človeka Biblia nazýva hriechom a prejavuje sa aktívnym odporom alebo
pasívnou ľahostajnosťou voči Bohu. 
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22
„... lebo všetci zhrešili
a nemajú Božiu slávu.“ 

– Rimanom 3,23 

„A večný život je v tom, aby po-
znali teba, jediného, pravého
Boha i toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista.“ 

– Ján 17,3

„Veď Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby ne-
zahynul nik, kto v neho verí, ale mal
večný život.“ 

– Ján 3,16



Človek je oddelený od Boha

Tento obrázok znázorňuje, že Boh je svätý a človek hriešny. Hriech tvorí medzi nimi
hlbokú priepasť. Šípky predstavujú ľudské úsilie dosiahnuť Boha a naplnený život z vlast-
ných síl, napr. dobrými skutkami, filozofiou alebo rôznymi náboženstvami. Toto úsilie je
však márne.

Tretí princíp vysvetľuje jediný spôsob, ako možno túto priepasť preklenúť.

Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému
ľudského hriechu. Len prostredníctvom Ježiša môžeš

spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku.

Ježiš za nás zomrel Ježiš vstal z mŕtvych

Ježiš je jedinou cestou k Bohu
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„Lebo mzdou hriechu je
smrť“ (t. j. duchovná smrť,
večné oddelenie od Boha) 

– Rimanom 6,23

„... aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoz-
najú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu
nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej
záhuby, ďaleko od Pánovej tváre...“

– 2. Tesaloničanom 1,8-9

33

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta, i pravda,
i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len
nie skrze mňa.“ 

– Ján 14,6

„Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj
sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše
hriechy , že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený
podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanás-
tim. Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom...“

– 1. Korinťanom 15,3-6

Svätý Boh

Hriešny človek

„No Boh dokazuje
svoju lásku k nám tým,
že Kristus zomrel za
nás, keď sme boli ešte
hriešni.“ 

– Rimanom 5,8



Tento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od neho oddeľuje.
Poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak výkupné za
naše hriechy.

Nestačí však tieto tri princípy iba poznať...

Ježiša Krista musíme osobne prijať ako Spasiteľa
a Pána; potom môžeme spoznať Boha osobne a pre-

žívať jeho lásku.

Ježiša musíme prijať                            Ježiša prijímame vierou

Keď prijmeme Krista, prežijeme znovuzrodenie 

Ježiša prijímame osobným pozvaním

Prijať Pána Ježiša znamená priznať si svoju hriešnosť, obrátiť sa k Bohu, vyznať mu
svoje hriechy (urobiť pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do nášho života, odpustí
nám a urobí nás takými, akými nás chce mať. Nestačí rozumom prijať, že Ježiš je Boží Syn
a zomrel za naše hriechy na kríži. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša musíme prijať vie-
rou, rozhodnutím svojej vôle.
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44

„Tým však, čo ho prijali a ve-
ria v jeho meno, dal moc stať
sa Božími deťmi.“ 

– Ján 1,12

Prečítaj si 
Jána 3,1-8 

v Biblii.

„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to
nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby
sa nikto nevystatoval.“ 

– Efezanom 2,8-9

[Ježiš povedal:] „Hľa, stojím pri dverách a klopem.
Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem
k nemu...“ 

– Zjavenie 3,20

Boh

človek

Ježiš



Tieto dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:

Ktorý kruh predstavuje tvoj život?

Ktorý kruh by si si chcel vybrať pre svoj život?

Ak chceš vedieť, ako môžeš prijať Krista, čítaj ďalej...

Ježiša môžeš prijať vierou v modlitbe, a to aj teraz.
Modlitba je rozhovor s Bohom. Boh pozná tvoje srdce, preto nie je dôležité, aké slová volíš;
záleží na ich úprimnosti. Môžeš sa modliť napríklad takto:

Vyjadruje táto modlitba túžbu tvojho srdca?

Ak áno, môžeš sa takto modliť a Pán Ježiš vstúpi do tvojho života – tak ako to zasľúbil
v Písme. 

Ako si môžeš byť istý, že Ježiš je v tvojom živote?
Naozaj si prijal Pána Ježiša do svojho života, keď si sa modlil? Spomeň si na jeho slová

v Zjavení 3,20. Ježiš povedal, že vstúpi do tvojho života. Myslíš, že by ťa zavádzal? Na zá-
klade čoho si môžeš byť istý, že Boh odpovedal na tvoju modlitbu? (Na základe dôveryho-
dosti Boha a jeho slova.) 

Biblia sľubuje večný život všetkým, ktorí prijmú Pána Ježiša

Často ďakuj Bohu za to, že Kristus vstúpil do tvojho života a že ťa nikdy neopustí (Heb-
rejom 13,5). Na základe jeho zasľúbenia si môžeš byť istý, že Ježiš v tebe žije a že už teraz
máš večný život. On ťa nikdy nesklame.

A čo naše pocity?
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„Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otvá-
ram ti dvere svojho života a prijímam ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem, že si
mi odpustil hriechy. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký,
akým ma chceš mať. Amen.“

„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný
život a tento život je v jeho Synovi. Kto má
Syna, má život; kto nemá Božieho Syna,
nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte
v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že
máte večný život.“ 

– 1. Jánov 5,11-13

JA = „Ja“ sedí na tróne ži-
vota

� = Kristus je mimo života

� = Človek si sám riadi ob-
lasti svojho života.
Dôsledkom toho pre-
žíva konflikty, nespo-
kojnosť a sklamanie.

JA = „Ja“ je zosadené
z trónu, podriadené
Kristovmu panstvu 

� = Kristus je na tróne

� = Ježiš riadi jednotlivé
oblasti života. Výsled-
kom je život v súlade
s Božím plánom.

Sám riadim svoj život: Krisus riadi môj život:



Pocity nie sú rozhodujúce
Pre nás nie sú určujúce naše pocity, ale zasľúbenia slova Božieho – Biblie. Kresťan žije

vierou, čo znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a na jeho slovo. Nasledujúci
obrázok znázorňuje vzťah medzi skutočnosťou (Boh a jeho slovo), vierou (naša dôvera
Bohu a jeho slovu) a pocitmi (výsledok našej viery a poslušnosti). 

Lokomotíva pôjde s vozňom i bez neho. Vozeň však nemôže ťahať lokomotívu. Kres-
ťan nemôže stavať svoju vieru na pocitoch, ale na spoľahlivom Bohu a jeho slove.

Čo sa stalo, keď si nadviazal osobný vzťah s Ježišom?
Vo chvíli, keď si vierou prijal Pána Ježiša do svojho života, stalo sa okrem iného toto:

1. Ježiš vstúpil do tvojho života (Zjavenie 3,20; Kolosanom 1,27).

2. Boh ti odpustil hriechy (Kolosanom 1,14).

3. Stal si sa Božím dieťaťom (Ján 1,12).

4. Prijal si večný život (Ján 5,24).

5. Začal si žiť novým životom, ktorý ti Boh pripravil a pre ktorý ťa stvoril (Ján 10,10;
2. Korinťanom 5,17; 1. Tesaloničanom 5,18).

Prijatie Ježiša Krista je najvýznamnejšou a najradostnejšou udalosťou tvojho života.
Chcel by si teraz poďakovať Bohu za to, čo pre teba urobil? Vďačnosť je jedným zo spôso-
bov, ktorými môžeme vyjadriť svoju vieru.

Ako môžeš rásť vo svojej viere
Duchovný rast je výsledkom dôverovania Ježišovi. Život vo viere ti umožní čoraz viac

dôverovať Bohu v každom aspekte svojho života. V raste ti pomôže:

Modlitba – denne sa rozprávaj s Bohom (Ján 15,7).

Božie slovo – denne čítaj Bibliu (Skutky 17,11). Začni napr. Evanjeliom podľa Jána.

Poslušnosť – poslúchaj Boha vo všetkých oblastiach svojho života (Ján 14,21). 

Svedectvo – denne svedči o Ježišovi svojím životom aj slovami (Matúš 4,19; Ján 15,8).

Dôvera – dôveruj Ježišovi v každej oblasti svojho života (1. Petrov 5,7).

Duch Svätý – umožni Duchu Svätému, aby ťa viedol v každodennom živote a sve-
dectve (Galaťanom 5,16-17; Skutky 1,8). 

Dôležitosť kresťanského spoločenstva
List Hebrejom 10,25 nás napomína, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac

polien horí jasnejším plameňom. Ak však odložíme jedno bokom, rýchlo vyhasne. Podobne
je to aj s kresťanmi. Ak ešte nepatríš do žiadneho kresťanského zboru, nečakaj na pozva-
nie. Urob prvý krok: zavolaj kazateľovi alebo farárovi nejakého cirkevného zboru v tvojom
okolí, kde sa ctí Pán Ježiš a vyučuje sa Božie slovo – Biblia. Urob to ešte tento týždeň a začni
tam chodiť pravidelne.1

1 Brožúrku Billa Brighta Chcel by si spoznať Boha osobne? si môžete objednať v Hlase pre Krista, P. O. Box
43, 840 02 Bratislava 42 alebo na www.hpk.sk. © 2004 Hlas pre Krista. Všetky práva vyhradené. 
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„... spravodlivý
bude žiť z viery.“

– Galaťanom 3,11

skutočnosť viera pocity



Ako sa učiť verše z Písma naspamäť

Nasledujúce princípy sú prevzaté z materiálu organizácie Navigators: „Systém memoro-
vania veršov podľa tém“1.

Keď sa začínate učiť verš naspamäť:
1. Prečítajte si v Biblii kontext každého verša, ktorý sa chcete naučiť naspamäť.

2. Snažte sa porozumieť tomu, čo daný verš naozaj znamená. (Pomôže vám, ak si ho
prečítate aj v iných prekladoch Biblie, aby ste lepšie pochopili jeho význam.)

3. Pozorne si prečítajte verš niekoľkokrát, nahlas alebo pošepky. To vám pomôže po-
chopiť verš ako celok. Vždy keď ho čítate, povedzte si aj tému, odkaz, samotný verš
a potom ešte raz odkaz (t. j. názov knihy a číslo kapitoly a verša).

4. V modlitbe sa rozprávajte s Bohom o tomto verši a proste ho o pomoc pri učení.

Keď sa učíte verš naspamäť: 
5. Viackrát si nahlas prečítajte verš.

6. Naučte sa najprv tému a odkaz.

7. Ak už viete tému a odkaz, naučte sa prvú časť verša. Niekoľkokrát si zopakujte
tému, odkaz a prvú časť verša. Ak ich viete citovať bez chyby, postupne k nim pridá-
vajte ďalšie časti. 

8. Rozmýšľajte o tom, ako by ste tento verš mohli aplikovať vo svojom každodennom
živote.

9. Pri každom verši vždy povedzte aj jeho tému a odkaz, keď sa ho budete učiť a opa-
kovať si ho.

Keď už viete naspamäť tému, odkaz, verš a opäť odkaz:
10. Pomôže vám, ak si ho napíšete. Tým vo vás zanechá hlbšiu stopu a lepšie si ho zapa-

mätáte.

11. Keď sa verš naučíte, hneď si ho zopakujte. Aj počas nasledujúcich dní si ho viackrát
preopakujte. Je to veľmi dôležité, ak si ho chcete dobre zapísať do svojej pamäte,
pretože máme tendenciu rýchlo zabudnúť na to, čo sme sa práve naučili. 

12. OPAKUJTE! OPAKUJTE! OPAKUJTE! Opakovanie je najlepší spôsob, ako si verše
hlboko vryť do svojej mysle. (Výskumy ukazujú, že ak si budete opakovať naučené
verše z Písma počas nasledujúcich tridsiatich dní, zostanú dlhodobo zapísané do
vašej mysle i srdca.)

1 Topical Memory System (Colorado Springs, CO: NavPress, 1969, 1981), s. 13 – 14. Použité s povolením.

Systém memorovania veršov podľa tém je vynikajúci nástroj na vytvorenie si návyku učenia sa Písma nas-
pamäť. V priebehu tohto kurzu sa úspešne (a trvalo) naučíte šesťdesiat kľúčových veršov, usporiadaných
do piatich sérií:

• Séria A – „Žite novým životom“
• Séria B – „Zvestujte Krista“
• Séria C – „Spoliehajte sa na Božie zdroje“
• Séria D – „Buďte učeníkom Krista“
• Séria E – „Vzrastajte v podobnosti Kristovi“
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Ilustrácia o dvoch studniach

Toto je grafické znázornenie „Podobenstva o dvoch studniach“, uvedeného v štvrtej
kapitole (Spojenie v oblasti víťazstva). Je zahrnuté aj v knihe, z ktorej vychádza toto štú-
dium: Personal Disciplemaking (12. kapitola). Tento obrázok sme sem zaradili preto, aby ste
nielen videli priebeh podobenstva, ale aby ste ho mohli použiť aj pri svojej vlastnej službe.
Vďaka nemu môžete vysvetliť problematiku „víťazstva“ zo štvrtej kapitoly spôsobom,
ktorý sa dá ľahko zapamätať: jednoduchým nakreslením tejto ilustrácie na list papiera. Po-
môžete tak mladšiemu kresťanovi pochopiť napätie, ktoré v ňom prebieha medzi jeho
„starou prirodzenosťou“ a jeho „novou prirodzenosťou“, a čo konkrétne môže urobiť pre
to, aby potlačil vplyv svojej starej prirodzenosti a upevnil vplyv novej. 

Keď si budete čítať podobenstvo v štvrtej kapitole, grafické zobrazenie začína na pra-
vej strane obrázku, s farmárom (vašou mysľou) medzi svojím domom a studňou. Príbeh sa
potom presúva na ľavú stranu, kde farmár vŕta novú studňu k novému, čistému prameňu
(spasenie). Kopec v strede obrázku predstavuje ťažkosti a pokušenia, ktoré bránia kresťa-
novi čerpať z novej studne (jeho novej prirodzenosti) a kvôli ktorým sa rozhoduje radšej
čerpať zo svojej starej studne. Odkazy z Písma dole v strede ilustrácie poukazujú na kľúče
k víťazstvu.
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Zásobáreň munície pre duchovný boj

Používajte tieto verše z Písma, keď sa ocitnete v duchovnom boji (10. kapitola). Sú
vaším „mečom Ducha, ktorým je Božie slovo“ (Efezanom 6,17). Pamätajte, ako Ježiš použil
túto zbraň proti satanovi, keď bol pokúšaný v púšti (Matúš 4,1-11): „Je napísané...“

Drogy a alkohol
Príslovia 20,1: „Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho pre-

môžu.“
Efezanom 5,18: „ A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte na-

plnení Duchom.“

Bojazlivosť
Izaiáš 41,10: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa

a určite ti pomôžem, veď ťa podoprieram spravodlivou pravicou.“
2. Timotejovi 1,7: „Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“

Hnev
Príslovia 16,32: „Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo

dobyje mesto.“
Jakub 1,20: „Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.“

Krádež
2. Mojžišova 20,15: „Nepokradneš!“
1. Petrov 4,15: „Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec...“

Lakomstvo/chamtivosť
2. Mojžišova 20,17: „Nebudeš túžiť po...“
Matúš 16,26: „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši?“

Lenivosť
Príslovia 6,9-11: „Lenivec, dokedy budeš vyspávať, kedy vstaneš zo spánku? Ešte si po-

spať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať – no bieda príde k tebe ako
tulák a núdza sťa ozbrojený muž.“ 

Kolosanom 3,23: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom.“

Materializmus
Hebrejom 13,5: „Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým,

čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“
Lukáš 12,15: „... Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo

život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“

Modlárstvo
2. Mojžišova 20,4: „Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu

na zemi, alebo vo vode pod zemou!“
1. Jánov 5,21: „Deti, chráňte sa modiel!“

Nadávanie
Efezanom 4,29: „Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budova-

nie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie.“
Efezanom 5,3-4: „Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi

vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. Viesť mrzké, dvojzmyselné
a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky.“
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Nedostatok viery
Rimanom 1,17b: „Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.“
Hebrejom 11,6: „Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď  kto pristupuje

k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.“

Nenávisť
3. Mojžišova 19,17: „Neprechovávaj vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi...“
1. Jánov 4,20: „Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď

kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého ne-
vidí.“

Neposlušnosť voči Bohu
Ján 14,21: „Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje,

toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
1. Samuelova 15,22b: „Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než loj baranov.“

Neschopnosť odpúšťať
Matúš 18,21-22: „... Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpus-

tiť?... Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát
sedem.“

Matúš 6,14-15: „Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský
Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše po-
klesky.“

Neúcta k autorite
Efezanom 5,21: „Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.“
1. Petrov 2,13-14: „S ohľadom na Pána sa podriaďujte každému ľudskému zriadeniu, či

už kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých,
čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro.“

Nevľúdnosť
Žalm 118,24: „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom!“
Filipanom 4,4: „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!“

Ohováranie/klebetenie
Príslovia 10,18: „Lživé pery zakrývajú nenávisť, kto šíri klebety, je hlupák.“
Efezanom 4,29: „Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budova-

nie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie.“

Podvod/klamanie
3. Mojžišova 19,11-12: „Nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom. Na moje me-

no falošne neprisahajte, aby ste neznesvätili meno svojho Boha. Ja som Hospodin.“
Príslovia 12,22: „Lživé pery sa protivia Hospodinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa verne

správajú.“

Pomsta
3. Mojžišova 19,18: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu,

ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.“
Príslovia 25,21-22: „Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný,

daj mu napiť vody; tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ťa od-
mení.“

Matúš 6,14-15: „Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský
Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše po-
klesky.“
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Pýcha
1. Petrov 5,5-6: „... všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným

odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou,
aby vás vo svojom čase povýšil.“

Príslovia 29,23: „Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.“

Sebectvo
Príslovia 12,15: „Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry.“
Filipanom 2,3-4: „Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore

pokladajte iných za vyšších od seba, a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj zá-
ujmy druhých.“

Vzbura/rebelantstvo
Príslovia 17,11: „Zlý vyhľadáva iba vzburu...“
Rimanom 13,2: „A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu,

a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie.“

Závisť
Galaťanom 5,26: „Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme

jeden druhému!“
Rimanom 13,13: „Kráčajme slušne ako vo dne..., nie v hádkach a závisti.“

Zloba
1. Petrov 2,1: „Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš...“
1. Petrov 2,16: „Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby,

ale ako Boží služobníci.“

Zlosť/zúrivosť
Žalm 37,8: „Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému!“
Príslovia 12,16: „Blázon prejaví svoj hnev hneď, no rozvážny prehliadne urážku.“

Žiarlivosť
Príslovia 27,4: „Rozhorčenie je kruté, hnev je sťa povodeň, kto však obstojí pred žiarli-

vosťou?“
Príslovia 14,30: „Pokojné srdce dodá telu život, no žiarlivosť je nákazou v kostiach.“

Žiadostivosť
2. Timotejovi 2,22: „Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodli-

vosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“
1. Petrov 2,11: „Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa

zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.“
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Formuláre na rozmnoženie

Nasleduje niekoľko tlačív, z ktorých si môžete robiť kópie tak často, ako potrebujete.

Metóda štúdia Biblie Fíha!/Verš:/Urob!/Čo?
Z tejto tabuľky si môžete urobiť kópie a vložiť si ich do zápisníka na štúdium Biblie.

Alebo si podľa nej vyrobte svoju vlastnú tabuľku. Táto metóda štúdia Biblie bola opísaná
v 7. kapitole (Spojenie v oblasti štúdia Biblie) na strane 57 a spomenutá aj na strane 129.

Prečítajte Bibliu za jeden rok
Z tohto tlačiva si môžete urobiť obojstrannú kópiu, poskladať ju a vložiť do svojej Bib-

lie, aby ste mohli kedykoľvek ľahko nájsť, čo máte študovať najbližšie. Tento plán na čítanie
vám pomôže prečítať Bibliu za rok, ak ju budete čítať šesť dní v týždni. Môžete začať v kto-
romkoľvek bode; v stĺpci „Splnené“ napíšte buď dátum, kedy ste danú pasáž prečítali,
alebo príslušný riadok označte fajkou. Hore si napíšte rok, kedy ste začali so štúdiom. Tento
plán čítania sa spomína na stranách 57 a 129 v tomto štúdiu.

Modlitebný denník
Tieto dve tlačivá vám poskytnú predstavu, ako si môžete viesť modlitebný denník.

Z polstranovej verzie denníka si môžete zhotoviť obojstrannú kópiu, poskladať ju a vložiť
do svojej Biblie, aby ste do nej mohli nahliadnuť, kedykoľvek sa modlíte. Celostránková ver-
zia vám zas pomôže vo väčšom modlitebnom zápisníku. Môžete si urobiť kópie týchto
strán, alebo si vytvorte vlastné. Denník opisujeme v 8. kapitole (Spojenie v oblasti modlitby)
na strane 67.
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Štúdium Biblie:     Kniha ____________________________   Kapitola ____________ 

Fíha! – vec, ktorá ma najviac udivuje v tejto kapitole

Verš: – verš, ktorý sa mi najviac páčil v tejto kapitole (napíšte si ho)

Urob! – niečo, čo mám urobiť na základe prečítania tejto kapitoly

Čo? – otázky, ktoré mi prišli na myseľ, keď som čítal túto kapitolu 
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Publikácie Hlasu pre Krista

EVANJELIZÁCIA:

• Brožúrka Chcel by si spoznať Boha osobne? V štyroch jednoduchých, ľahko zapamätateľných bodoch
podáva hlavnú podstatu evanjelia a výzvu k rozhodnutiu prijať Ježiša do svojho života. 

• Knižka Viac ako tesár. Známa knižka bývalého ateistu Josha McDowella, vhodná pre neveriacich i ve-
riacich, ktorí chcú osobnosť Ježiša a Bibliu podrobiť testu. 

NÁSLEDNÁ PRÁCA

• Séria Veci života. Päť krátkych lekcií na upevnenie nového veriaceho vo viere a nájdenie odpovedí
na jeho prvé otázky a problémy. Názvy a témy:
Od neistoty k istote (Istota spasenia)
Od pocitu viny k odpusteniu (Odpustenie hriechov)
Od bezmocnosti k moci (Naplnenie Duchom Svätým)
Od neschopnosti k spôsobilosti (Život v moci Ducha Svätého)
Od nerozvinutosti k zrelosti (Duchovný rast)
Príručka pre vedúcich – pre tých, ktorí chcú viesť niekoho v učeníctve pomocou série Veci života. 

• Séria Tvoj nový život... Pracovné listy, ktoré slúžia na základnú orientáciu v kresťanskej viere z pohľadu
jednotlivca. Sú vhodné pre osobné štúdium i pre skupinovú diskusiu nielen pre nových veriacich. 
1. Tvoj nový život v Kristovi
2. Tvoj nový život v Božej láske
3. Tvoj nový život v Duchu Svätom
4. Rast v tvojom novom živote
5. Tvoj nový život vo vzťahoch

• Brožúrka Spokojný? Obsahuje stručné vysvetlenie toho, kto je Duch Svätý, aká je jeho úloha v živote
veriaceho a ako ním byť napĺňaný na každodennom základe; vysvetľuje podstatu vyznávania hrie-
chov a naplneného života.

UČENÍCTVO

• Nový život I. Obsahuje rady pre novoobráteného kresťana, ktoré mu pomôžu začať rásť vo viere
a svedčiť iným. Knižka je vhodná pre jednotlivcov i skupinky biblického štúdia. 

• Nový život II. Pomáha ľuďom pochopiť, ako mať hlbší vzťah s Bohom a čo znamená byť učeníkom
Ježia Krista. Vhodné pre jednotlivcov i skupinky biblického štúdia. 

• Séria učeníctva:
I. Prieskumník – Pomôže pochopiť základy kresťanského života a naučiť sa, ako svedčiť iným o svo-

jej viere v Ježiša Krista.
II. Učeník           – Pomôže rásť vo svojom duchovnom živote, zefektívniť svoje svedectvo o Kristovi

a viesť iných v ich duchovnom raste.
III. Vodca           – Pomôže prehĺbiť svoju vieru a poslušnosť Bohu a ukáže, ako naučiť iných, prečo

a ako by mohli začať svoju vlastnú skupinku Prieskumník alebo Učeník.

• Ako založiť a viesť skupinku biblického štúdia. Krátky článok, ktorý pomôže aj tomu najneskúsenej-
šiemu človeku začať službu učeníctva medzi svojimi priateľmi, kolegami, známymi i neznámymi. Ob-
sahuje množstvo praktických rád.

• Séria Poznaj a odovzdaj je séria 11 knižiek, ktoré veriacim pomôžu spoznať základné biblické princípy
a odovzdávať ich druhým. Vhodné pre osobný rast, následnú prácu s novými veriacimi, pre poraden-
stvo, príp. diskusiu v skupine.

7. Ako pomôcť naplniť Veľké poslanie
8. Ako milovať vierou
9. Ako sa modliť s dôverou
10. Ako prežívať požehnanie z dávania
11. Ako študovať Bibliu

1. Ako získať istotu, že si spasený
2. Ako prežívať Božiu lásku a odpustenie
3. Ako byť naplnený Duchom Svätým
4. Ako žiť v moci Ducha Svätého
5. Ako svedčiť o svojej viere
6. Ako viesť druhých ku Kristovi



• Bill Bright: Pôst, modlitba a prebudenie. Mocné príbehy mužov a žien, zborov a miest, ktorí menia
svoj svet prostredníctvom pôstu a modlitby. 

• Séria  Desať krokov ku kresťanskej zrelosti. Materiály na biblické štúdium pre nových i zrelých kres-
ťanov, ktoré stimuluje jednotlivcov i skupiny k tomu, aby zatúžili preskúmať hĺbku a bohatosť Bo-
žieho slova, svedčili o svojej viere a duchovne rástli. 

Materiály služby ATHLETES IN ACTION

• Viac ako víťazstvo... Princípy športového súťaženia (biblické štúdium pre športovcov). Táto knižka je
určená aktívnym športovcom, alebo všetkým, ktorí majú radi šport. Pomôže im pripraviť sa na šport
i na každodenný život tým, že sa budú rozvíjať vo všetkých oblastiach svojho života: psychickej, fy-
zickej i duchovnej. Spoznajú základné princípy športového súťaženia, ktoré im pomôžu naplno roz-
vinúť ich športový potenciál a stať sa športovcom, ktorý dosiahne viac ako víťazstvo. 

• Komplexný športovec (evanjelizačné biblické štúdium pre športovcov) „Skutočne záleží Bohu na
mojej športovej kariére? Obsahuje Biblia nejaké zásady, ktoré môžem aplikovať na športové súťaže-
nie? Môže Boh pozitívne ovplyvniť môj športový výkon?“ – tento materiál vypracovali mnohí
úspešní športovci v rôznych disciplínach a potom sa aplikoval na situácie z reálneho života. Olym-
pijskí aj profesionálni športovci potvrdzujú hodnotu týchto princípov vo svojom živote i v športo-
vých výkonoch. 

• Cesta k víťazstvu – Nový zákon v modernom jazyku so svedectvami špičkových športovcov. 

VIDEO, DVD, AUDIO

• Film Ježiš – Tento celovečerný film natočil režisér John Heyman podľa skutočných udalostí zazna-
menaných v Lukášovom evanjeliu a je to historicky najpresnejší film o živote Ježiša Krista. Bol prelo-
žený do viac ako 760 jazykov a dialektov a videli ho 4 miliardy ľudí v 219 krajinách sveta. Videokaze-
ta v slovenskom, anglickom, maďarskom, rómskom alebo arabskom jazyku.   

• Film Ježiš – DVD v piatich jazykoch: slovenský, anglický, nemecký, maďarský a rómsky.

• Príbeh Ježiša (nielen) pre deti. Je to rodinná verzia filmu Ježiš, videokazeta v slovenskom jazyku.

• Finále – Putovanie za rozhodujúcim gólom. Príbehy futbalových hviezd, pre ktorých je viera dôleži-
tejšia ako šport. Dĺžka: 27 minút, DVD. 

• Ježiš – audiokazeta v slov. jazyku.

50 Sk

45 Sk/ks

50 Sk

40 Sk

60 Sk

100 Sk

400 Sk

100 Sk

100 Sk

25 Sk

Krok 6: Kresťan a poslušnosť
Vysvetľuje, prečo je také dôležité poslúchať
Boha a ako žiť každý deň v jeho milosti. Odha-
ľuje tajomstvo osobnej čistoty a moci kresťana
a prečo sa nemusíte báť, čo si o vás myslia iní.

Krok 7: Kresťan a osobné svedectvo
Ukáže vám, ako účinne svedčiť. Obsahuje záro-
veň reprodukciu brožúrky Chcel by si spoznať
Boha osobne? a vysvetľuje, ako pomocou nej
svedčiť iným ľuďom.

Krok 8: Kresťan a dávanie
Odhaľte Boží plán pre váš finančný život, ako si
prestať robiť starosti o peniaze a ako dôvero-
vať Bohu vo svojej finančnej situácii.

Krok 9: Pohľad na Starý zákon
Uvádza stručný prierez Starým zákonom. Uka-
zuje, čo Boh urobil, aby pripravil cestu pre Je-
žiša Krista a pre vykúpenie všetkých, ktorí ho
prijmú ako Spasiteľa a Pána.

Krok 10: Pohľad na Nový zákon
Skúma každú z kníh Nového zákona. Ukazuje
podstatu evanjelia a vyzdvihuje nádherné
a vzrušujúce začiatky kresťanskej cirkvi.

Úvod: Jedinečnosť Ježiša 
Vysvetľuje, kto bol Ježiš. Odhaľuje tajomstvo jeho
moci, ktorá vás môže zmeniť na víťazného kres-
ťana prinášajúceho ovocie. Vhodné predovšetkým
pre neveriacich a hľadajúcich.

Krok 1: Kresťanské dobrodružstvo
Ukáže vám, ako sa tešiť plnohodnotnému, hojné-
mu, zmysluplnému a plodnému životu v Kristovi.

Krok 2: Kresťan a život v hojnosti 
Skúma kresťanský spôsob života – aký je a ako
funguje v praxi.

Krok 3: Kresťan a Duch Svätý
Učí o tom, kto je Duch Svätý, ako ním byť na-
plnený a ako urobiť Duchom naplnený život kaž-
dodennou realitou vášho osobného života.

Krok 4: Kresťan a modlitba
Odhaľuje pravý účel modlitby a ukazuje, ako Otec,
Syn a Duch Svätý spolupôsobia, aby boli vaše mod-
litby vyslyšané.

Krok 5: Kresťan a Biblia
Hovorí o Biblii: ako sme ju dostali, o jej autorite
a jej moci pomôcť veriacemu. Ponúka metódy, ako
efektívnejšie študovať Bibliu.


