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Kurz istoty

Obsah: 1. Uistenie o spáse
2. Uistenie o vypočutej modlitbe
3. Uistenie o víťazstve
4. Uistenie o odpustení
5. Uistenie o Božom vedení

Ú V O D

Tento kurz je určený všetkým duchovným novorodeniatkam - tým, ktorí poznali svoj 
hriech, ktorí robia pokánie a ktorým Duch svätý dal vieru, do ich života vstúpil, ktorí sa Mu 
na modlitbe odovzdali a túžia Ho vo všetkom poslúchať. Nie je určený tým, ktorí sa iba teraz 
rozhodujú. Kto Ježiša Krista neprijal za svojho Spasiteľa a Pána, nemôže mať žiadnu z tých 
istôt, o ktorých je v tomto kurze reč.

Ďalej je tento kurz určený tým, ktorí vo viere žijú už dlhší čas, cítia však ochabnutosť 
svojho vzťahu ku Kristovi  a nedostatočnosť svojho svedectva a túžia po prehĺbení svojho 
kresťanského života. 

Kurz istoty má prispieť k tomu, aby si poznal (a), ktoré zasľúbenia ti Boh dal a aby si 
sa naučil (a) na tieto zasľúbenia spoliehať. Cestou k tomu je učiť sa  naspamäť verše uvedené 
v kurze,  ďalej  meditácia nad nimi,  ich štúdium a aplikácia. Pomocou učenia sa naspamäť, 
meditácie a štúdia  Božieho slova lepšie porozumieš Božím zasľúbeniam.

Najprv sa nauč naspamäť verš, ktorý je na začiatku každej lekcie. Neuč sa iba znenie 
verša, ale aj tému, ktorej sa verš týka a biblický odkaz.

Dôležitou súčasťou učenia sa Písma naspamäť je opakovanie. Pomôže Ti podržať si 
to, čo si sa naučil (a). Opakuj si každý verš denne. 

Každá lekcie tohto kurzu má štyri oddiely.
Oddiel meditácie Ti chce pomôcť pri premýšľaní, čo príslušný verš hovorí a znamená.
Oddiel  otázok a odpovedí  rozširuje  Tvoju meditáciu  tým, že  kľúčové časti  verša 

uvádza do vzťahu k iným častiam Písma.
Oddiel pre zapísanie verša Ti umožňuje overiť si, či verš vieš skutočne dokonale.
Oddiel  aplikácie Ti ukáže jednu z možností,  ako vo svojom živote  používať verš, 

ktorý si sa naučil (a) a preštudoval (a).
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A 1 - UISTENIE O SPASENÍ

Začni tým, že sa naučíš naspamäť 1.Jána 5,11-12.
MEDITÁCIA  nad 1.Jána 5,11-12.

Kto dáva večný život?

Kde nájdeme večný život?

Kto má večný život?

Kto nemá večný život?

„Toto  som  napísal  vám  veriacim  v meno  Syna  Božieho,  aby  ste  vedeli,  že  máte  večný 
život.“ (1. Jána 5,13)

A TO JE TO SVEDECTVO ...
1. Ako  Boh ukázal, že Ťa miluje?           Rímskym 5,8

2. Prečo bola napísaná Biblia?      Ján 20,31

... BOH NÁM DAL VEČNÝ ŽIVOT ...
3. Čo je dôsledkom ľudskej hriešnosti?    Izaiáš 59,2

      HRIEŠNY SVÄTÝ BOH
      ČLOVEK     
     ______________________                                                  _________________________ 

             VEČNÝ VEČNÝ
  ŽIVOT  ŽIVOT

HRIECH
                                                                 ROZDEĽUJE  
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4. Prečo zlyhávajú ľudské pokusy dosiahnuť Boha?  
Efezským 2,8-9

_________________________                                                   ________________________

     HRIEŠNY        morálka  SVÄTÝ
     ČLOVEK        náboženstvo                                  BOH

       dobré skutky
                                                       poznanie

5. Čo urobil Boh, aby priviedol ľudí k sebe?  
1.Petra 3,18

      HRIEŠNY JEŽIŠ  KRISTUS SVÄTÝ BOH
      ČLOVEK               

6. Ktoré tri veci vyplývajú podľa Jána 5,24 z počutia a viery?

Prítomnosť

Budúcnosť

Minulosť

... KTO MÁ SYNA, MÁ ŽIVOT ...

7. Ako prijíma človek dar spásy? Ján 1,12

8. Čo sľúbil Pán Ježiš svojim nasledovníkom skrze Jána 10,27-29?

9. Čo sa deje, keď sa niekto stane kresťanom? 2.Korintským 5,17
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Ktoré z uvedených zmien si vo svojom živote zakúsil (a)?

vnútorný pokoj túžbu čítať Písmo

nové vedomie hriechu víťazstvo nad hriechom

novú lásku k Bohu zmeny postojov k ľuďom

pocit odpustenia nový záujem o druhých

Napíš 1.Jána 5,11-12 naspamäť:.................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

APLIKÁCIA  1.Jána 5,11-12:
Ako vieš, že máš večný život?

Teraz v krátkosti poďakuj Otcovi za všetko, čo Ti dal v Ježišovi Kristovi.
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A 2  -  UISTENIE O VYPOČUTEJ MODLITBE

Naspamäť: Ján 16,24

MEDITÁCIA nad Ján 16,24
Čo je modlitba?

V akom mene sa máme modliť?

Čo vyplýva z modlitby?

DOTERAZ STE O NIČ NEPROSILI V MOJOM MENE ...
1. Čo učí Pán Ježiš o modlitbe v Matúšovi 7,7-8?

2. Čím sa vyznačujú Božie odpovede na modlitbu?
     Jeremiáš 33,3

     Efezským 3,20

... PROSTE A DOSTANETE ...
3. Aké sú dôležité podmienky vypočutia modlitby?
     Ján 15,7

     1.Jána 5,14-15

4. Prečítaj Matúš 7,9-11
     Aké dary Boh dáva svojim deťom?

     Ako myslíš, že Boh odpovie, ak budeš prosiť o niečo, o čom  vie, že je to pre teba zlé?

     Čo myslíš, že Boh urobí, ak vie, že je lepšie odpovedať na tvoju modlitbu inokedy?

5. Aké sú prekážky vypočutia modlitieb?
    Jakub 4,3

    Žalm 66,18
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6. Do nasledujúceho obrázku doplňte, aké sú podľa Filipských 4,6-7 prislúchajúce postoje a 
    činy?

Boh
         jednanie

východzí postoj                  výsledný postoj

... ABY VAŠA RADOSŤ BOLA ÚPLNÁ
7. Čo dobrého vyplýva z modlitby?                                                               Filipským 4,6-7

Čo sa stalo, keď sa Zachariáš a Alžbeta modlili za syna?                                     Lukáš 1,13-14

Napíš naspamäť Ján 16,24:

Štyri dôležité oblasti modlitby sú:

V z ý v a n i e  - je to obrátenie pozornosti k Bohu samému,  chvál ho za jeho lásku, moc a 
slávu, za nádherný dar Ježiša Krista ...

V y z n a n i e  - priznávame Bohu, v čom sme zhrešili. Buďme čestní a pokorní - pamätajme, 
že nás pozná - a napriek tomu nás miluje.

Ď a k o v a n i e -  hovoríme Bohu, ako sme mu vďační za všetko, čo nám dáva - aj za veci 
nepríjemné. Vďačnosť nám pomôže porozumieť jeho zámerom.

P r o s b y -  modli sa najprv za iných, potom za seba.

POUŽITIE  Ján 16,24

Uveď veci, za ktoré sa dnes môžeš modliť. Urob si chvíľku a hovor o nich s Bohom hneď 
teraz.

V z ý v a n i e  -

V y z n a n i e  - 

Ď a k o v a n i e - 

P r o s b y  -
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A 3 – UISTENIE O VÍŤAZSTVE

Naspamäť:  1.Korintským 10,13

MEDITÁCIA nad 1.Korintským 10,13
Čo platí o každom pokušení, ktoré ťa stretáva?

Kto ti môže dať víťazstvo nad pokušením?

Kto môže zabrániť tomu, aby pokušenie viedlo ku hriechu?

Odstraňuje Boh pokušenie?

Čo pre nás robí Boh?

NESTRETLA VÁS SKÚŠKA NAD ĽUDSKÉ SILY ...
1. Aký je zmysel skúšok podľa Jakuba 1,2-4?

2. Aký je hlavný zdroj pokušenia?       Jakub 1,13-14

3. Aké sú tri oblasti pokušenia vo svete?        1.Jána 2,15-16

4. Keď ťa diabol pokúša, čo tým chce dosiahnuť?

... BOH JE VERNÝ ...
5. Čo Boh robí pre teba?                        2.Tesalonickým 3,3

6. Čo sa dozvedáme o Pánovi Ježišovi z ep. Židom 4,15?
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... VÝCHODISKO ...
7. Čo môžeš robiť, aby pokušenie neviedlo ku hriechu?
     Matúš 6,9-13

     1.Jána 5,4-5

     Žalm 119,9-11

     Jakub 4,7

Napíš 1.Korintským 10,13 naspamäť:

APLIKÁCIA  1.Korintským 10,13:
Aké pokušenie ťa často ohrozuje?

Aká je podľa tvojho názoru Božia cesta úniku?
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A 4 - UISTENIE O ODPUSTENÍ

Naspamäť:  1.Jána 1,9

Opakuj si: 1.Jána 5,11-12; Ján 16,24; 1.Korintským 10,13

MEDITÁCIA nad 1.Jána 1,9
Čo chce Boh, aby sme robili so svojimi hriechmi?

Čo znamená „vyznať hriech?“

Čo je napísané o Bohu, ktorý nám odpúšťa?

Čo ešte Boh robí, keď vyznávame svoje hriechy?

AK VYZNÁVAME SVOJE HRIECHY ...

1. Čo máme o sebe poznať?        1.Jána 1,8-10

2. Aký má byť náš postoj k hriechu?
     Žalm 139,23-24

     Žalm 38,19

3. Čo má sprevádzať vyznanie hriechu?     Príslovia 28,13

...  JE TAK VERNÝ A SPRAVODLIVÝ, ŽE NÁM HRIECHY ODPÚŠŤA A OČISŤUJE 
NÁS ...
4. Čo je o Bohu povedané v Žalme 86,5?

5. Na základe čoho je nám odpustené?           Efezským 1,7

6. Čo hovorí Židom 10,12 o Kristovej obeti?
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7. Prečo je nezmyselné cítiť sa vinným po vyznaní hriechu?
     Židom 10,17

8. Aký má byť tvoj postoj k druhým, keď si zakúsil (a) Božie odpustenie?         Efezským 
4,32

APLIKÁCIA  1.Jána 1,9:

Spomenieš si na nejaký hriech, ktorý si urobil a o ktorého odpustenie si neprosil?

Pokiaľ áno, vyznaj ten hriech Bohu a poďakuj mu za jeho odpustenie.

Odpustil ti Boh a zabudol na tvoj hriech?
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A 5  -  UISTENIE O BOŽOM VEDENÍ

Naspamäť: Príslovia 3,5-6

MEDITÁCIA nad Príslovím 3,5-6
Aké tri veci máš robiť?

Ak sú tieto podmienky splnené, čo ti je zasľúbené?

DÚFAJ V HOSPODINA ...
1. V čom sa môžeš na Pána Boha spoľahnúť?              Žalm 32,8

2. Prečítaj Rímskym 12,1-2. Čo máme robiť, aby sme zakúsili Božiu vôľu?

     Ako je popísaná Božia vôľa?

3. Komu zasľubuje Boh zvláštne požehnanie?         Jeremiáš 17,7

... NESPOLIEHAJ SA NA SVOJU ROZUMNOSŤ 
4. Pred čím varuje Hospodin Jeremiáša v Jeremiášovi 17,5?

5. Prečo sa nemáme obmedzovať na ľudské porozumenie?          Izaiáš 55,8-9

6. Akou zásadou sa riadil vo svojich rozhodnutiach Pán Ježiš?                                   Ján 6,38 

... ON TI UROVNÁ CHODNÍKY
7. Aké prostriedky nám dal Boh, aby sme poznávali jeho vôľu?          Žalm 119,105

     1.Korintským 2,12
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8. Ako sa máme zachovať v situáciách, ktorým nerozumieme?                 Jakub 1,5

9. Čo predchádza splnenie Božích zasľúbení? Židom 10,36

Napíš naspamäť Príslovia 3,5-6.

Popíš nejakú svoju životnú situáciu, v ktorej hľadáš Božie vedenie.

Ako riešiš v dôvere v Boha túto situáciu?
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Kurz kresťanského života

B 1  -  ŽIŤ V KRISTOVI

Začni tým, že sa naučíš naspamäť Ján 15,5.

MEDITÁCIA nad Ján 15,5
Kto je kmeň? Kto sú ratolesti?

Aký je vzťah ratolesti a kmeňa?

V čom je vzťah ratolesti a kmeňa podobný vzťahu kresťana ku Kristovi?

... ZOSTÁVA VO MNE A JA V ŇOM ...
1. O čo sa má každý kresťan usilovať najviac zo všetkého? Matúš 6,33

2. Ako budeš žiť, ak budeš zostávať v Kristovi?              1.Jána 2,6

3. Čo musíš robiť, aby si zostával v Kristovi?                                                         1.Jána 3,24

4. Ako popisuje svätý Pavol svoj vzťah k Pánovi Ježišovi?                               Galatským 2,20

... PRINÁŠA VEĽA OVOCIA ...
5. Čo vyplýva z toho, že prinášame ovocie? Ján 15, 8

6. Aké ovocie pôsobí Duch svätý v živote kresťana?                                     Galatským  22-23

7. Čo máš robiť, aby si stále prinášal ovocie?                             2.Petra 1,5-8

8. Čo ešte zasľubuje Pán Ježiš tým, ktorí Ho nasledujú?                          Matúš 4,19

...BEZO MŇA NIČ NEMÔŽETE ČINIŤ
9. Napíš 2.Korinským 3,5 svojimi slovami.
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10. Ak nemôžu kresťania robiť bez Krista nič, čo môžu robiť s Ním?         Filipským 4,13

11. Čo urobila Božia milosť s apoštolom Pavlom? 1.Korintským 15,10

Napíš Ján 15,5 naspamäť:

APLIKÁCIA Ján 15,5
Bráni ti niečo v zostávaní v Kristovi?

Čo to je?

Čo s tým budeš robiť?

V modlitbe to zver Pánovi Ježišovi Kristovi.

Opakuj si Ján 15,5 denne spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil
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B 2  -  ŽIŤ SLOVOM BOŽÍM

Začni tým, že sa naučíš naspamäť Skutky 20,32

MEDITÁCIA nad Skutkami 20,32
Akú moc má Božie slovo?

Prečo je Písmo nazvané „slovom Jeho milosti?“

... PORÚČAM VÁS PÁNOVI A SLOVU ...
1. Ako sa máme pozerať na Písmo?             Tesalonickým 2,13

2. Čo povedal Pán Ježiš o Slove?    Ján 17,17

3. Aký mal Ezdráš vzťah k Božiemu slovu? Ezdráš 7,10

4. Čo ti pomáha žiť podľa Božieho slova?     Józua 1,8

... MÁ MOC ...
5. Pozorne si prečítaj Žalm 19,8-9 a vypíš nasledujúcu tabuľku:

verš aké slovo je čo slovo robí

8

8

9

9

6. Čo hovorí Hospodin o svojom slove?  Izaiáš 10-11

7. Čo urobí Božie slovo v tvojom živote?                 2.Timoteovi 3,16

UČENIE ti ukazuje cestu, VÝCHOVA ti ukazuje
po ktorej máš ísť ako máš na ceste zostať

USVEDČOVANIE ti ukazuje, NÁPRAVA ti ukazuje
kde si cestu opustil ako sa máš na cestu vrátiť
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8. Akú moc má Božie slovo v tvojom živote?              Židom 4,12

9. Čo vyplýva zo zotrvania v Božom slove?
    Ján 8,31-32

    Ján 15,7

Napíš Skutky 20,32 naspamäť:

APLIKÁCIA Skutky 20,32

Máš pocit, že tráviš so Slovom dosť času?

Čo s tým budeš robiť?

Opakuj si Skutky 20,32 denne spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil (a).
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B 3  -  ŽIŤ BOŽÍM DUCHOM

Začni tým, že sa naučíš naspamäť Rímskym 8,14

MEDITÁCIA nad Rímskymi 8,14
Kto sa dáva viesť?

Kto vedie?

Čo vypovedá skutočnosť, že sme vedení?

... VŠETCI, KTORÝCH DUCH BOŽÍ VEDIE ...
1. Ako ináč sa nazýva Boží Duch?            Rímskym 8,9

2. Koho oslávi Duch svätý? Ján 16,13-14

3. Ako sa máme postaviť k Duchu svätému?        Galatským 5,16
    

4. Čo musíme robiť, aby sme žili podľa Ducha? Rímskym 
8,5

5. Čo povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, že Duch urobí?      Ján 14,26

6. Čo robí Duch svätý pre teba?           1.Korintským 2,12-13

7. Aká je úloha Ducha svätého v modlitbe?          Rímskym 8,26

... SÚ SYNOVIA BOŽÍ
8. Má každé Božie dieťa Ducha svätého?          Galatským 4,6

9. Ako ti Boží Duch pomáha rozumieť tomu, že si Božie dieťa?                         Rímskym 8,16

10. Ako  sa  má  prítomnosť  Ducha  svätého  prejavovať  v tvojom  živote?    1.Korinstkým 
6,19-20
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Napíš Rímskym 8,14 naspamäť:

APLIKÁCIA Rímskym 8,14

Ako Božie dieťa si teraz urob čas na to, aby si vyjadril Bohu vďačnosť za Jeho Ducha, ktorý 
ťa vedie, utešuje a poučuje.

Opakuj si denne Rímskym 8,14 spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil.
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B 4  -  ŽIŤ VIEROU

Začni tým, že sa naučíš naspamäť 2.Korintským 5,7

MEDITÁCIA nad 2.Korintským 5,7
Čo znamená žiť z toho, čo vidíme?

Čo znamená žiť z viery?

... ŽIJEME VIEROU ...
1. Prečo je viera nutná? Židom 11,6

2. Ako rastie viera?      Rímskym 10,17

3. Na čom zakladá Pavol svoju vieru?         Skutky 27,25

4. Čo musí sprevádzať tvoju vieru?                        Jakub 2,17

     Židom 6,12

5. Čím odpovedal Abrahám na Božie zasľúbenie?  Rímskym 4,20-21

6. Prečo sa máš radovať, keď Tvoja viera prechádza skúškou? Jakub 1,2-4

... NIE VIDENÍM
7. Čo platí o viditeľných a neviditeľných veciach podľa  2.Korinským 4,18?

8. K čomu dôjdeme, ak žijeme z toho, čo vidíme?      Jeremiáš 17,5-6

9. Čo môžeš robiť, hoci si Ježiša nevidel (a)?             1.Petra 1,8
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Napíš 2.Korintským 5,7 naspamäť:

APLIKÁCIA 2.Korintským 5,7

Uveď určitú oblasť svojho života, v ktorej žiješ z toho, čo vidíš.
Čo znamená žiť z viery pre túto oblasť?

Opakuj si 2.Korinským 5,7 denne spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil (a).
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B 5  -  ŽIŤ ŽIVOT LÁSKY

Začni tým, že sa naučíš naspamäť 1.Jána 4,11

MEDITÁCIA nad 1.Jána 4,11
Koho máš milovať?

Prečo máš milovať?

Čo je láska?

... KEĎ SI NÁS BOH TAKTO ZAMILOVAL ...
1. Čo je zdrojom lásky?   1.Jána 4,7 

2. Koho Boh miluje?      Ján 3,16

3. Popíš Božiu lásku.  1.Jána 4,10

4. Čo iné hovorí Rímskym 5,8 o Božej láske?

5. Uveď, čo ťa nemôže odlúčiť od Božej lásky.    Rímskym 8,38-39

... AJ MY SA MÁME MILOVAŤ VOSPOLOK
6. Aké dve prikázania zdôraznil Pán Ježiš v Matúšovi 22,37-39?

7. Aké je nové prikázanie Pána Ježiša Krista?     Ján 13,34

8. Aký má byť rozsah tvojej lásky?    Matúš 5,44

9. Uveď štyri z vlastností lásky, uvedených v 1.Korintským 13,4-7, ktoré považuješ za 
    najdôležitejšie.
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10. Ako máš milovať?  
1.Jána 3,18

      Božia lásky

       kresťan

o s t a t n í

Napíš naspamäť 1.Jána 4,11:

APLIKÁCIA 1.Jána 4,11

Komu máš ukázať lásku?
Čo urobíš, aby si mu lásku ukázal?

Opakuj si denne 1.Jána 4,11 spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil (a).
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B 6  -  ŽIŤ V KRESŤANSKOM SPOLOČENSTVE

Začni tým, že sa naučíš naspamäť 1.Jána 1,7
MEDITÁCIA nad 1.Jána 1,7
Čo znamená „chodiť vo svetle“?

Čo vyplýva z chodenia vo svetle?

Čo znamená „mať medzi sebou spoločenstvo“?

ALE AK CHODÍME VO SVETLE ...
1. Čo musíš robiť, aby si chodil vo svetle? 1.Jána 8,12

2. Čo platí o tom, kto nechodí vo svetle?  1.Jána 1,6

3. Prečo niekto volí zotrvanie v tme? Ján 3,19-20

4. Čo platí o tom, kto chodí vo svetle? 1.Jána 2,10

...MÁME SPOLOČENSTVO MEDZI SEBOU ...
5. S kým máš mať spoločenstvo? 1.Jána 1,3

6. K čomu je potrebné spoločenstvo?                Židom 10,24-25

7. Čím sa má spoločenstvo vyznačovať?     Rímskym 15,5-6

8. Čo robili kresťania spolu podľa Skutkov 2,42?

9. Koho si máš zvoliť za svojho spoločníka? Žalm 
111,63
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... KRV JEŽIŠA, JEHO SYNA, OČISŤUJE NÁS ...
10. Čo s tebou urobí krv Kristova?   Židom 9,14

11. Aký praktický krok môžeme podniknúť v očistení spoločenstva?     1.Jána 1,9

Napíš naspamäť 1.Jána 1,7:

APLIKÁCIA 1.Jána 1,7
S kým máš kresťanské spoločenstvo?

Čo môžeš urobiť, aby si svoje spoločenstvo prehĺbil?

Opakuj si denne 1.Jána 1,7 spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil(a).
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B 7  -  ŽIŤ AKO SVEDOK

Začni tým, že sa naučíš naspamäť 1.Petra 3,15 ( v novom preklade aj 3,16a).

MEDITÁCIA nad 1.Petra 3,15-16a
Čo sa musí stať, než môžeš niekomu rozprávať o Kristovi?

Aká je to nádej, ktorú máš?

Čo povedie iných, aby sa ťa pýtali na nádej, ktorú máš?

Aký máš byť pri vydávaní svedectva?

PÁNA, KRISTA, POSVÄCUJTE V SRDCIACH ...
1. Čo musíš robiť, než povedieš iných ku Kristovi? Matúš 4,19

2. Čo chcel Boh od Pavla, ktorý mal byť Jeho svedkom?                            Skutky 22,14-15

3. Ako sa to prejaví, keď niekto uzná vo svojom živote Krista za svojho
    Pána?         Rímskym 12,1

... BUĎTE STÁLE PRIPRAVENÍ VYDAŤ POČET ...
4. Čo môže spôsobiť, že sa ťa ľudia nepýtajú na Tvoj vzťah ku Kristovi?  Matúš 5,16

5. Čo je ešte dôležité pri vydávaní svedectva?          Žalm 107,1-2

6. Čo  máš hovoriť ostatným? Skutky 4,20

7. Ako môžeš nasledovať Pavlov príklad z Rímskym 10,1?

8. Ako ťa Boh zmocnil k vydávaniu svedectva?  Skutky 1,8
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... PRAVDA, V TICHOSTI A S BÁZŇOU ...
9. Prečítaj 2.Timoteovi 2,24-25. Ak máš účinne hovoriť s nekresťanmi,

      nesmieš:

      máš:

10. Čím sa majú vyznačovať tvoje rozhovory? Kolosenským 4,5-6

Napíš 1.Petra 3,15-16a naspamäť:

APLIKÁCIA 1.Petra 3,15-16a

Uveď aspoň jedného človeka, ktorému môžeš vydať svedectvo.

Ako to chceš urobiť?

Opakuj denne 1.Petra 3,15-16a spolu s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil.

27



________________________________________________________________________B 8

B 8  -  ŽIŤ ŽIVOT ŠTEDROSTI

Začni tým, že sa naučíš naspamäť 2.Korintským 9,7

MEDITÁCIA nad 2.Korintským 9,7
Aký postoj máš mať k dávaniu?

Aký postoj nemáš mať?

... NECH DÁ, AKO SI UMIENIL V SRDCI ...
1. Na čo môžeš použiť svoj majetok? Príslovia 3,9

2. Čo povedal Pán Ježiš o dávaní?          Skutky 20,35

3. Vyjadri zásadu obsiahnutú v 2.Korintským 9,6 vlastnými slovami:

4. Prečo je lepšie investovať do duchovných pokladov, než do hmotného
    bohatstva?         Matúš 6,19-21

... NIE Z NEOCHOTY ALEBO Z PRINÚTENIA ...
5. Aký príklad nám dal Pán Ježiš v tejto veci?    2.Korintským 8,9

6. Aké má byť podľa Pána Boha srdce rozdávajúceho?    2.Mojžišova 35,5

7. Aká bola reakcia ľudí potom, čo dali svoje dary Hospodinovi?      1.Kronická 29,9

... OCHOTNÉHO DARCU MILUJE BOH
8. Ak dávate, čo dostávate? Lukáš 6,38

9. Čo je zasľúbené tým, ktorí dávajú ochotne?     2.Korintským 9,8

10. Prečítaj Filipským 4,18-19. Uveď, čo vyplýva z dávania iným.
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Napíš 2.Korintským 9,7 naspamäť:

APLIKÁCIA 2.Korintským 9,7
Čo z toho, čo ti Boh dal, môžeš zdieľať s inými?

Aký konkrétny plán máš pre dávanie?

Opakuj si denne 2.Korintským 9,7 s ostatnými veršami, ktoré si sa naučil.
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Rast v Kristovi

C  -  NA POMOC TVOJMU ŠTÚDIU

Uvedomuješ si, že keď študuješ Písmo, máš pri sebe osobného sprievodcu? Je ti vždy 
k dispozícii, aby ti dal porozumieť slovu, ktoré čítaš a aby to slovo hovorilo do tvojho života. 
Je to autor tejto knihy - Duch svätý. Pán Ježiš o ňom povedal: „Ten vás naučí všetkému... a ... 
uvedie vás do všetkej pravdy.“ (Ján 14,26 a 16,13)

Duch svätý ťa bude učiť prostredníctvom osobného štúdia Písma a prostredníctvom 
Bohom vyvolených učiteľov a kazateľov. Jedno sa nedá nahradiť druhým - nutné je oboje: 
osobné štúdium i vyučovanie inými. Vypros si teda pri svojom štúdiu Písma vedenie Duchom 
a uvažuj o tom, ako máš slovo použiť v živote. Hodí sa tu prosba zo Žalmu 119,18: „Otvor mi 
oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona“.

K osobnému štúdiu Písma budeš potrebovať:
Čas  -  podobne, ako sú zhromaždenia zboru stanovené na určitú hodinu, naplánuj si aj ty čas 
svojho biblického štúdia. Niekto študuje každý deň trochu, iný si vyhradí jeden celý večer 
v týždni. Rozhodni sa, čo ti viac vyhovuje, ale potom to verne dodržuj.
Miesto  -  pre štúdium si zvoľ tiché miesto. Ak je to možné, študuj vždy na tom istom mieste.
Materiál  -  okrem týchto lekcií budeš potrebovať Bibliu.
Metóda  -   najprv  sa  zamysli  nad  každým veršom a potom napíš  odpoveď.  Je  užitočné 
prečítať  si  celý  oddiel,  ktorý  s daným  veršom  súvisí.  Ak  je  to  možné,  napíš  odpoveď 
vlastnými slovami.

V jednotlivých kapitolách sú uvedené verše k meditácii. Zamysli sa nad nimi. Majú ti 
pomôcť porozumieť hlavnej myšlienke kapitoly.

Z „lekcií kresťanského života“ si zrejme pochopil,  prečo Pán Ježiš je tým hlavným 
v tvojom živote. Chceš však tiež vedieť, ako je možné žiť Duchom naplnený život - život, 
v ktorom by Pán Ježiš bol na prvom mieste.

V tejto  časti  nájdeš  odpovede  na  túto  otázku.  Odpovede,  ktoré  sa  týkajú  5 
najdôležitejších oblastí v živote kresťana naplneného Duchom svätým.
1. Základný princíp - poslušnosť
2. Božie slovo v tvojom živote
3. Rozhovory s Bohom
4. Obecenstvo s Božími deťmi
5. Svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi
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C 1  -  ZÁKLADNÝ PRINCÍP  -  POSLUŠNOSŤ

     V okamihu, v ktorom si vo viere prijal Pána Ježiša za svojho Spasiteľa, začal pre teba život 
poslušnosti voči Otcovi. Duch svätý ťa oslobodil od hriechu a smrti (Rímskym 8,2) a vstúpil 
do tvojho ducha, aby v tebe žil. Duch svätý ti umožní, aby si žil život stále viac sa podobajúci 
životu Pána Ježiša.
     Mali by sme sa však usilovať nielen o to, žiť podobne ako Pán Ježiš, lebo On sám chce vo 
svojom  Duchu  prísť  a  žiť  v nás.  Mať  v Pánovi  Ježišovi  svoj  vzor  a  príklad  nestačí. 
Potrebujeme Ho ako svojho Spasiteľa. Jeho zástupná smrť zahladzuje trest za náš hriech a 
Duchom, ktorý v nás prebýva, budeme môcť premáhať moc hriechu v našom novom živote. 
Len moc Ducha svätého nám umožňuje poslúchať. Povedzme si,  ako máme uskutočňovať 
život poslušnosti.

ZÁKLAD POSLUŠNOSTI

Ak premýšľaš o poslušnosti voči Bohu, pripomeň si, kto je Boh a čo od teba chce.
1. Čo hovoria nasledujúce miesta o Otcovi?

a) 1.Jána 4,16

b) Zjavenie 4,11

c) Ako tieto skutočnosti ovplyvnia tvoju poslušnosť voči Otcovi?

2. Prečítaj 5.Mojžišova 10,12-13.
a) Čo chcel Boh od Izraela?

b) Prečo Otec žiadal, aby prikázania boli dodržiavané?

c) Čo z toho vyplýva pre kresťana dnes?

3. Čo učí 1.Jána 5,3 o Božích prikázaniach?

4.  Prečítaj si oddiel Ján 14,15-21. Popíš na základe týchto slov vzťah medzi láskou a    
     poslušnosťou voči Bohu.
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POSLUŠNOSŤ VOČI OTCOVI

Ako  poznáš,  čo  od  teba  Boh chce?  Biblia  je  Bočím zjavením Pravdy a  poslušnosť  voči 
Božiemu slovu je poslušnosťou voči Otcovi samotnému.

5. Žalm 119 ukazuje dôležitosť Božieho slova. Ako ti Písmo môže pomôcť žiť pre Pána 
Ježiša?
verš 11

     verš 105

     verš 130

6. 2.Timoteovi 3,16 hovorí, že Božie slovo je užitočné k týmto veciam:

a) čomu veriť - čo robiť

b) keď kresťan zhrešil

c) ako sa zmeniť

d) ako žiť

Ako sme si ukázali v 2. kurze, môžeme tento verš znázorniť obrázkom . Tu je iný variant:

UČENIE ukazuje cestu, po ktorej ísť. VÝCHOVA v spravodlivosti ukazuje,
ako na ceste zostať

NÁPRAVA ukazuje, ako sa na cestu vrátiť USVEDČOVANIE ukazuje, kde sme
cestu opustili
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7. Pán Ježiš nám v Matúšovi 7,24-27 ukázal na dva typy ľudí. Prečítaj si tie verše a odpovedz 
    na nasledujúce otázky:

múdry muž muž - blázon

   Na akom základe bol
   dom postavený?

   Čomu bol vystavený?

   Aký bol výsledok?

   Počul ten muž Božie slovo?

   Čím sa tí dvaja líšia?

8. Zjavilo ti už Božie slovo také oblasti života, v ktorých by si mal poslúchnuť Otca?
    Ktoré to sú?

Kľúčom k užitočnému - Duchom svätým naplnenému životu - je v poslušnosti voči Božiemu 
slovu.

KĽÚČE K DÖSLEDNEJ POSLUŠNOSTI

BOŽIA POMOC

Otec  neočakáva,  že  budeme  žiť  poslušne  vo  vlastnej  sile.  Vyzbrojil  nás  všetkým,  čo 
potrebujeme, aby sa naša poslušnosť stala skutočnosťou. 
9. Kto žije v každom kresťanovi?

    1.Korintským 3,16

2. Korintským 6,16

    Galatským 2,20
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10. Prečo sú kresťania schopní zvíťaziť nad svojím nepriateľom vo svete?  
1.Jána 4,4

11. Čo ti Otec dal - okrem svojej osobnej prítomnosti - aby ti pomohol k životu so sebou:
a) 2.Timoteovi 1,7

b) 2.Petra 1,3

c) Rímskym 15,4

TVOJE POSTOJE
Otec ti dal všetko, čo potrebuješ k tomu, aby si ho mohol poslúchať. Či to však použiješ, 
závisí na tebe.

12. Aké máš zaujímať postoje, ak chceš prejaviť svoju poslušnosť voči Otcovi?

a) 5.Mojžišova 26,16

b) Žalm 40,9

c) Lukáš 8,15

POSLUŠNÝ ŽIVOT PRAKTICKY

Poslušný kresťan denne zápasí s pokušením a hriechom. Ako máš preukazovať poslušnosť, 
ako máš víťaziť nad hriechom? Dôležité oblasti, nad ktorými sa musíme znovu zamyslieť, sú 
pokušenie, vyznávanie hriechov a víťazstvo nad hriechmi.

13. Nasledujúce verše ti ukážu, aké sú zdroje a príčiny pokušení.
a) Kto je pokušiteľ? Matúš 4,1-3

b) Kto nikdy nepokúša? Jakub 1,13

c) Čo je príčinou, že sa dostávame do pokušení? Jakub 1,14
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O t á z k y  k  m e d i t á c i i :

V knihe Józuu 7,20-21 je príbeh o Áchánovej neposlušnosti.
a) Čo spôsobilo Áchánovu neposlušnosť?

b) V ktorom okamihu sa ešte mohol zachrániť pred hriechom?

c) Čomu sa z tohto príbehu môžeš naučiť?

14. Pomocou nasledujúcich veršom popíš čo najstručnejšie, čo je hriech.

      Izaiáš 53,6 Jakub 4,17 1.Jána 3,4

      Aký rozdiel je medzi hriechom a pokušením?

15. Zamysli sa nad 1.Korintským 10,13.
a) Prežívaš iné alebo ťažšie pokušenia ako iné Božie deti?

b) Ako Boh obmedzil pokušenie?

c) Čo ti Otec chce dať, ak si pokúšaný?

Tento verš je zasľúbením, vieš ho naspamäť, tak ho používaj, ak si v pokušení. Pripomenie ti, 
že máš hľadať východisko. Hoci Otec ponúka víťazstvo a vyslobodenie, človek hreší, pretože 
zabúda na Božie  vystrojenie.  Vedomý a nevyznaný hriech Otca zarmucuje.  A hoci  hriech 
nemôže  zmeniť  Božiu  lásku  k človekovi,  môže  zničiť  obecenstvo  medzi  Otcom  a  jeho 
dieťaťom.

16. Znovu si pripomeň 1.Jána 1,8-9 a označ správnu odpoveď na otázku, čo máš robiť, keď 
      zhrešíš:

a) cítiť sa zle
b) pokúsiť sa urobiť niečo, aby si hriech odčinil
c) vyznať hriech Bohu
d) pokúsiť sa na hriech zabudnúť

      Prečo je dôležité urobiť práve to, čo si zatrhol - označil?
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Keď sa ti Otec zdá byť strašne ďaleko, kto z vás dvoch sa vzdialil?

17. V Žalme 32,5 Dávid vyznáva v modlitbe svoj hriech. Napíš ten verš svojimi slovami:

Cesta víťazného života môže byť znázornená nasledujúcim obrázkom:
VÝCHODISKO

OBECENSTVO S OTCOM VÍŤAZNÝ ŽIVOT
vyznávanie obnovuje obecenstvo s otcom      prerušené obecenstvo s Otcom

18. Ako sa môžeš prakticky vyhnúť upadnutiu do pokušenia?    Príslovia 4,13-15

19. Ktoré dva kroky ti pomôžu žiť víťazne?     Jakub 4,7

P o d r i a d i ť  sa Bohu - znamená podrobiť svoju vôľu vôli Božej.
V z o p r i e ť  sa diablovi - znamená používať to, čo nám Boh pripravil, aby sme mohli žiť 
víťazne.
20. Tieto otázky o hriechu a pokušení ti pravdepodobne pripomenú tvoje každodenné             
      skúsenosti.
      Znovu si prečítaj 8. otázku. V ktorej oblasti potrebuješ ty Otca poslúchať?

      
      Kde podľa tvojho pohľadu začína pokušenie Otca neposlúchať?

      Čo by si mal urobiť, aby si udusil tieto zárodky neposlušnosti?

„... Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela“ (Galatským 5,16).

ZHRNUTIE
Tvoja poslušnosť voči  Otcovi  je  daná skutočnosťou,  že  On je tvoj  Stvoriteľ  a  ty si  jeho 
stvorenie. Preto ho poslúchaš. Na živote poslušnosti je založené tvoje duchovné požehnanie a 
bohatstvo, pretože Boh ťa miluje. Do akej miery si privlastníš Otcovu pomoc k víťaznému 
životu,  do  takej  miery  prežiješ  život  poslušnosti  ako  svoju  skúsenosť.  Nestaneš  sa  však 
imúnnym voči hriechu a pokušeniu. A hoci hriech nemôže zrušiť Božiu lásku, ty môžeš prísť 
o  obecenstvo,  ktoré  s Otcom  máš.  Vyznávaním  poznaných  hriechov  však  môžeš  toto 
obecenstvo znovu obnoviť.
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C 2  -  BOŽIE SLOVO V TVOJOM ŽIVOTE

Meč je dobrý k útoku aj k obrane. Boh nás pre duchovné zápasy vyzbrojil dokonalou zbraňou 
- mečom Ducha - Slovom Božím (Efezským 6,17). Svätý Duch používa Božie slovo, aby 
dokonal Božie dielo na Zemi.
Duchovne hľadajúci ľudia dnešnej doby potrebujú predovšetkým toto dvoje:
- poznať Písmo, mimo ktorého niet pravdy, potrebnej pre spásu človeka 
- osvietenie Duchom svätým, bez ktorého Písmu nemožno rozumieť

BOŽIE SLOVO - DOROZUMIEVACÍ PROSTRIEDOK S ČLOVEKOM

Biblia je najpozoruhodnejšia kniha, aká kedy bola napísaná. Písalo ju asi 40 autorov rôznych 
národností a povolaní po dobu asi 1500 rokov tromi jazykmi: hebrejsky, aramejsky a grécky. 
A predsa má Biblia len jednu veľkú tému a jednu ústrednú postavu - Ježiša Krista. To by 
nebolo možné, keby nakoniec Biblia nemala jediného autora: Ducha svätého.

1. Čo sa o Písme dozvedáme z 2.Timoteovi 3,16?
     (označ správnu odpoveď)

a) Niektoré časti Biblie boli inšpirované Bohom
b) Celá Biblia bola inšpirovaná Bohom
c) Len tie časti, ktoré ku mne hovoria, sú inšpirované Bohom

Slovo „inšpirácia“ sa k nám dostalo cez latinčinu z gréčtiny. Pôvodne znamená „vdýchnutie“. 
„Bohom vdýchnuté“ neznamená, že by Otec dýchol na autorov, ani že nejako dýchol na to, čo 
bolo napísané, a tým tomu dal zázračnú moc, ale znamená to, že autori písali  pod Božím 
vedením. Boh hovoril skrze nich. Pisatelia boli jeho hlásateľmi.

2. Ako sme dostali Božie slovo?           2.Petra 1,20n

     Kto ti teda pomáha porozumieť Biblii?         1.Korintským 2,12-13

3. Čo hovoria nasledujúce verše o Božom slove?
    Matúš 24,35

    Ján 17,17

    Židom 4,12
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O t á z k a  k  m e d i t á c i i :

Preštuduj si Žalm 19,8-11. Použi nasledujúcu tabuľku ako pomôcku pre štúdium (v každom 
verši nenájdeš odpoveď pre každý stĺpec).

Verš názov pre Písmo jeho charakter čo dáva
  8

  9

 10

 11

Označ v tomto zozname dve alebo tri myšlienky, ktoré ťa najviac oslovili.

AKO TI POMÁHA PÍSMO

4. Vyhľadaj nasledujúce verše a uveď dôvody, prečo je Písmo pre teba dôležité.
     
     Jeremiáš 15,16

     Ján 5,39

     2.Petra 1,4

     1.Jána 2,1

5. Analógia je spôsob, ktorým určitú vec vysvetľujeme pomocou toho, že ju porovnávame s  
     niečím iným. K čomu sa prirovnáva Božie slovo v nasledujúcich veršoch? Akú funkciu
     majú tieto obrazy?
     Jeremiáš 23,29

     Matúš 4,4

     Jakub 1,23-25
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TVOJA ZODPOVEDNOSŤ
6. Žalm 119 je nazývaný „oslavou Božieho slova“. Skoro v každom verši tohto žalmu sa 
    hovorí o Božom slove - aj o spôsobe, ako ho aplikovať v každodennom živote. Všimni si 
    žalmistove postoje k Božiemu slovu a jeho jednanie! Vyplň tabuľku pre verše 9-16.

    Verš postoj, či stav jednanie
        9

      10

       11

       12

       13

       14

       15

       16

7. Ako sa človek stáva učeníkom Pána Ježiša? Ján 8,31

     Uvažuj o tom, ako by si tieto slová vysvetlil niekomu inému.
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8. Nasledujúca tabuľka ti ukáže, čo môže slovo Božie v našom živote konať a prečo.
     

činnosť dôvod

Žalm 78,5-7

Skutky 17,11

Jakub 1,22

Zjavenie 1,3

9. Ezdráš je dobrým príkladom muža, ktorý cítil zodpovednosť voči Božiemu slovu. 
    Aký bol jeho prístup k Písmu? Ezdráš 7,10

    Všimni si postup Ezdrášovej činnosti. Najprv aplikoval Božie slovo vo svojom vlastnom 
živote a potom vyučoval ostatných.

10. Prečítaj si pozorne Kolosenským 3,16.
a) Akými praktickými krokmi umožníš Božiemu slovu, aby v tebe bohate prebývalo:

b) Očísluj ich podľa účinnosti:

c) Rozmysli si, ako toto všetko budeš aplikovať v nasledujúcom týždni.

V ý z n a m  m e d i t á c i e 
Meditácia  (rozjímanie)  je  modlitebná  odozva  na slovo,  ktorá  vedie  k jeho čo najlepšiemu 
pochopeniu a vyústi do aplikácie. Cieľom je, aby sme sa stotožnili s Božou vôľou a to tak, že 
sa zamýšľame nad Božím slovom a vlastným životom.
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11. Odpovedz na základe Józuu 1,8 na nasledujúce otázky:
a) Čo má byť zdrojom tvojich meditácií?

b) Stručne popíš vzťah medzi meditáciou a aplikáciou.

c) K akým výsledkom vedie správna meditácia?

12. Medituj nad prvým žalmom. Zaznamenaj si svoje myšlienky. Možno ti pomôže začať  
      týchto niekoľko otázok: Čím je kresťan podobný stromu? Aké sú rozdiely medzi veriacim 
      a neveriacim vo zvykoch, v pocite životnej istoty a budúcnosti? Ktoré nové myšlienky 
      z tohto žalmu ti pomôžu v tvojom vzťahu k Bohu?

Nakresli jednoduchý obrázok, ktorý znázorní obsah 2. a 3. verša.

ZHRNUTIE
Boh  sa  s človekom  dorozumieva  prostredníctvom  svojho  slova  -  Biblie.  Biblia  je 
rozhodujúcou autoritou vo všetkých otázkach viery a života. Prostredníctvom Písma môžeš 
lepšie poznať Otca, môžeš z neho pochopiť jeho vôľu a pochopiť pravdy o živote Pána Ježiša 
Krista. Boh prikazuje svojim deťom, aby v sebe nechali bohato prebývať jeho slovo. Ak sa 
vydáš Otcovi celým srdcom, On naplní tvoj život. Účinná meditácia vedie k osobnej aplikácii 
v každodennom živote. Meditácia a aplikácia ti umožní nielen „dostať sa“ do Biblie, ale tiež 
„dostať“ Bibliu do seba.
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C 3  -  ROZHOVORY S BOHOM

Pre rast vzájomného vzťahu s kýmkoľvek - teda aj s naším Otcom - je dôležitá komunikácia. 
Keď sa modlíš, Duch Svätý ti pomáha rozoznať za čo a ako sa máš modliť.
Môžeme zvládnuť techniku modlitby a plne pochopiť jej teóriu. Môžeme mať neobmedzenú 
dôveru v pravdivosť a platnosť všetkých zasľúbení,  ktoré modlitba má.  Môžeme modlitbu 
úprimne obhajovať. Ak však nenecháme Ducha svätého, aby nás v našich modlitbách viedol, 
zabudli sme na tú najdôležitejšiu vec.

MODLITBA - PROSTRIEDOK DOROZUMENIA S BOHOM

1. Ako Božie dieťa máš obecenstvo s Kristom a dostal si zvláštnu výsadu. Ktorá to je a prečo
    si ju dostal? Židom 4,16

2. Boh je útočište kresťanov. O čo by si mal teda usilovať? Žalm 
62,8

     Ako súvisí 1.Tesanonickým 5,17 s týmto veršom?

3. Môžeme rozoznať rôzne typy modlitieb. Napíš správny odkaz zodpovedajúcemu typu 
     modlitby:
     Žalm 38,19; Židom 13,15; Jakub 1,5; Efezským 5,20; 1.Samuelova 12,23
     oslavná (čím Boh je)
     ďakovná (čo Boh urobil)
     vyznávajúca
     modlitba za iných
     modlitba za osobné potreby

Najväčší ľudia dnešnej doby sú ľudia, ktorí sa modlia. Nie tí, ktorí o modlitbe hovoria, ani tí, 
ktorí dokážu vysvetliť všetko, čo sa modlitby týka, ale tí, ktorí si urobia čas a modlia sa. Oni 
tiež nemajú čas. Musia ho od niečoho odobrať. To „niečo“ je tiež veľmi dôležité a nevyhnutné 
- ale predsa je to menej dôležité, ako modlitba.

ZISK MODLITBY

Kresťania majú nielen privilégium rozhovoru s Bohom, ale tieto stretnutia pre nich znamenajú 
osobný úžitok.

4. Aká základná pravda je obsiahnutá vo veršoch Jeremiáš 33,3 a Efezským 3,20?

5. Akú základnú skúsenosť urobil žalmista, keď sa modlil? Žalm 34,5
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     Ktoré obavy môžeš predkladať Otcovi?

6. Vo veršoch Filipským 4,6-7 je cesta ku slobode od starostí a úzkostí:
a) Čo máš robiť?

b) Prečo myslíš, že má Boh záujem o každú oblasť tvojho života?

c) Aké je Božie zasľúbenie?

d) V ktorej oblasti svojho života môžeš túto pravdu okamžite aplikovať?

PODMIENKY SPRÁVNEJ MODLITBY
7. Aké sú podmienky správnej modlitby podľa nasledujúcich veršov?
     Žalm 66,18

     Matúš 21,22

     Ján 15,7

     Ján 16,24

     1.Jána 5,14-15

Môže sa stať, že aj keď sú splnené všetky podmienky pre správnu modlitbu, Boh akoby mlčal. 
Musíme si však uvedomiť, že aj „NIE“, alebo „POČKAJ“ sú odpoveďami na našu modlitbu - 
rovnako ako „ÁNO“.

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :
Pripomeň si modlitbu Pánovu z Matúša 6,9-13 ako príklad pravej modlitby.
a) Ako táto modlitba začína? Prečo je to dôležité?

b) Ktoré prosby sa vzťahujú k Bohu?
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c) Ktoré prosby sa týkajú človeka?

d) Ako príklad modlitby Pánovej konkrétne pomáha tvojim modlitbám?

ZA KOHO SA MODLÍŠ?
8. Čo prial apoštol Pavol tým, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista?  

Rímskym 10,1

     Čo sám pre to urobil?

9. Prečítaj si 1.Timoteovi 2,1-4. Za aké skupiny ľudí sa máš modliť? Prečo?

10. Za čo sa máš ešte modliť podľa Matúša 9,37-38?

      Prečo je to dôležité?

11. Ako reaguješ, keď ti niekto úmyselne ubližuje? Označ svoju reakciu a potom ju bližšie
      popíš.

a) naštvem sa
b) premýšľam, ako mu to odplatím
c) snažím sa ho ospravedlniť a zabudnúť na jeho konanie
d) modlím sa za neho
e) odpustím mu, ale nikdy mu to nezabudnem

Prečítaj si Lukáš 6,28 a premysli všetko ešte raz vo svetle tohto slova.

Používal si už niekedy zoznam modlitebných prosieb? Takýto zoznam ti môže pripomenúť 
veci, ktoré by si ináč zabudol. Môžu na ňom byť:
 tvoja rodina a príbuzní
 tvoji neveriaci priatelia
 kazatelia a zbor
 misionári a Boží pracovníci, ktorých poznáš
 tí, ktorí sa stavajú proti tebe
 tí, ktorí nad tebou vládnu
 tvoje osobné potreby

12. Podľa  modlitby  apoštola  Pavla  uveď  zoznam  prosieb  za  iných  a  za  seba.  Efezským 
3,14-21
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Mali by sme sa modliť, keď na to máme náladu, pretože by bolo hriechom zanedbávať takúto 
príležitosť. Mali by sme sa ale modliť aj vtedy, keď na to náladu nemáme, pretože zostať 
v takomto stave je veľmi nebezpečné.

KAŽDODENNÝ ROZHOVOR S BOHOM

Po Adamovom páde hľadal Boh Adama otázkou: „Kde si?“ (1.Mojžišova 3,9). Dnes hľadá 
Boh človeka tou istou otázkou. Čo bolo pravdou vtedy, je pravdou aj dnes. Boh, ktorý za 
veľkú cenu dal  človekovi  možnosť  patriť  do Božej  rodiny,  ťa  miluje  -  túži  po osobnom 
spoločenstve  s tebou.  Toto  obecenstvo  začína  vtedy,  keď  prijmeš  Božie  riešenie  svojich 
hriechov a pozveš Pána Ježiša Krista do svojho života.

13. V akom duchu môžeš predstupovať pred Boha?
      Žalm 27,9

      Žalm 63,2

O čom hovorí nasledujúci obrázok?

Boh
      

                            Biblia Modlitba

Človek

14. Prečítaj si oddiel Lukáš 10,38-42. Možno si uvedomíš niektoré možnosti, ako stráviť
      čas s Pánom Ježišom.

a) Popíš konanie Marty a Márie

b) Prečo Pán Ježiš Martu napomenul?

      c) Rovnako ako Martu, môže aj teba odvádzať celý rad vecí. Čo by ti mohlo zabrániť 
          v stretnutí s Pánom?

d) Čo môžeš urobiť, aby si to stretnutie neprepásol?
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15. Zamysli sa nad významom každodenných stretnutí s Pánom. Uveď niekoľko dôvodov,
      prečo sa s Ním potrebuješ stretnúť každý deň, aby si meditoval nad Jeho slovom a hovoril
      s Ním v modlitbe.
      Je nemožné, aby mal človek pokoj s Pánom, hoci má za sebou celý rad skúseností s Ním,
      pokiaľ mu nezáleží na osobných stretnutiach s Ním. Buď s Ním čo najviac, nech si ostatné
      veci idú svojou cestou! Jeho v žiadnom prípade nezanedbávaj!

ZHRNUTIE

Otec nám dal modlitbu ako spôsob komunikácie s Ním samotným. Kristus, veľkňaz a náš 
prostredník, umožnil všetkým Božím deťom „smelo pristupovať k trónu milosti“. Modlitba 
môže  mať  rôzne  formy -  niektoré  z nich  sú  tieto:  uctievanie  a  oslavovanie,  ďakovanie, 
vyznávanie, prímluva a osobná prosba. V každej z týchto modlitieb sa približujeme k Otcovi. 
Pretože Otec sám nám dal túto možnosť obojsmernej komunikácie, nezanedbávaj stretnutia 
s Ním! Otec túži po obecenstve s tebou a ty potrebuješ duchovne rásť v obecenstve s Ním. 
Preto je stretávanie s Ním pre teba bezpodmienečne nutné.
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C 4  -  OBECENSTVO S BOŽÍMI DEŤMI

Cirkev je telo Kristovo. Každý kresťan je orgánom, či údom tohto tela. Pán Ježiš Kristus je 
hlavou, ktorá riadi  činnosť celého tela.  Každý orgán nemá tú istú  funkciu,  každý je však 
potrebný pre zdravie a prácu celého tela. Duch svätý dáva telu život. Práve Jeho prítomnosť 
dáva celému telu jednotu.

ČO VYTVÁRA BIBLICKÉ OBECENSTVO

1. Prečítaj si 1.Jána 3,1. Ak si Božím dieťaťom a ak je On Otcom všetkého, čo ti ten verš 
     hovorí o vzťahu k ostatným veriacim?

2. Slovo „obecenstvo“ je odvodené od slova „koinonia“, čo znamená „spoločné zdieľanie“.
     Toho,  s čím  sa  môžeme  zdieľať  s inými,  nám  dal  Otec  veľmi  veľa.  Preštuduj  si 
nasledujúce
     verše a napíš, s čím sa môžeš zdieľať s inými a ako.

s čím sa zdieľať ako

      1.Jána 4,11-21

      Galatským 6,1

      Galatským 6,6

      Jakub 5,16

3. Spomeň si na takú udalosť, kedy ťa niekto chcel obdarovať a ty si jeho dar odmietol. Za-
     bránila táto neochota tvojmu priateľovi podeliť sa s tebou? Pokiaľ áno, prečo?

Ku zdieľaniu  patrí  tak  dávanie,  ako  prijímanie.  Oboje  sú  podstatnou  súčasťou správneho 
obecenstva.

4. Obecenstvo Božích detí je založené na skutočnosti, že všetci sú hriešnikmi, ktorým bolo 
od-

     pustené. Je nám odpustené, ale stále ešte môžeme hrešiť. Pokiaľ si to uvedomuješ, akú po-
     vinnosť máš voči bratovi, ktorého si urazil?        Matúš 5,22-24

     A čo je tvojou povinnosťou, ak brat urazil teba?      Matúš 18,15-35
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Kresťania majú byť navzájom úprimní a čestní. Ani ty sa nesnaž pretvarovať sa a predstierať, 
že si lepší ako ostatní, alebo že si lepší, ako v skutočnosti si.

Cirkev je jediné spoločenstvo ľudí, kde podmienkou členstva je nehodnosť kandidátov.

5. Predstav si túto situáciu: Veriaci sedia v miestnosti, pijú čaj, jedia zákusky a diskutujú 
o poslednom hokejovom zápase. Potom sa rozhovor zvrtne na tému, ktoré zviera je naj-

vhodnejšie chovať v domácnosti. Potom niekto povie nejaký nový vtip. Všetci sa rozo-
smejú a prežívajú dobrú pohodu. Rozhovor zakončia diskusiou o tom, aké počasie možno
očakávať v nasledujúcich dňoch. Pri rozchode jeden z nich prehlási: „Je to fajn, mať takéto
spoločenstvo!“
a) Je to skutočne kresťanské spoločenstvo?

b) Prečo?

c) Mohlo by sa to zmeniť? Ako?

ZMYSEL OBECENSTVA

6. Prečo je vzájomné obecenstvo dôležité?
     Príslovia 27,17

     Kazateľ 4,9-10

7. Prečo sa Božie deti spolu schádzajú?             Židom 10,24-25 

8. Niekedy  je  užitočné  uviesť  iný  verš  Písma,  ktorý  má  priamy  vzťah  k textu,  ktorý 
študujeme.

     Takému veršu hovoríme „paralelný“. Paralelným veršom k Židom 10,24-25 je Židom 3,13.
     Z tohto miesta je zrejmé, prečo je potrebné denne sa povzbudzovať. 

9. Stručne vysvetli, prečo potrebuješ spoločenstvo ty. 

TELO KRISTOVO

10. Boh popisuje vzťah kresťana ku Kristovi a vzájomné vzťahy medzi kresťanmi pomocou 
      obrazu tela. Kto je hlavou tohto tela? Prečo? Kolosenským 1,18
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11. V duchovnom tele - cirkvi - má každý z nás svoju dôležitú funkciu, ale nemáme funkcie
      rovnaké. Prečítaj si 1.Korinským 12,14-27
      a) Kto udeľuje jednotlivým údom rôzne funkcie? verš 18
      

b) Po čom túži Otec? verš 25

c) Aké postoje môžu viesť k nejednote v tele?   verš 15,16,21

d) Sú v tele nejaké zbytočné údy?      verš 20-22

O t á z k y  k  m e d i t á c i i :
 
Čo sa stane, keď buchneš kladivom po svojom prste? Ako to ovplyvní celé telo?

Ako táto ilustrácia súvisí s telom duchovným?           1.Korinským 12,26

12. Celé telo pracuje jednotne, aj keď má mnoho zvláštnych orgánov, ktoré vykonávajú rôzne
      funkcie. Popíš niekoľkými vetami, ako môže táto jednota a rôznorodosť existovať v jed-
      nom tele.

13. Čo ochráni jednotu tela podľa Efezským 4,2-3?

14. Preskúmaj svoj vlastný postoj voči svojim bratom a sestrám. Je medzi nimi niekto, ku 
      komu ťažko hľadáš vzťah?

      Čo chceš konkrétne urobiť, aby si vytvoril jednotu s týmto človekom?

„Aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ (Žalm 133,1)

MIESTNY ZBOR

15. Aká činnosť prvého zboru v Jeruzaleme je spomenutá v Skutkoch 2,42?
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Prvotná cirkev mala tieto tri znaky:

1. Schopnosť dávať 2. Modlitby 3. Moc

16. Prečítaj Efezským 4,11-13. Kto vyzbrojuje svätých mocou slúžiť?

      Čo je jediným cieľom kresťanskej služby?      verš 13

apoštolov
prorokov

On ustanovil evanjelistov ku zdokonaleniu
pastierov
učiteľov

svätých k službe v budovaní tela Kristovho

17. Preštuduj 1.Petra 5,1-5. Tento oddiel díva pokyny pre vedúcich aj pre členov „stáda“. 
      V nasledujúcej tabuľke daj do protikladu správny a zlý spôsob vedenia.

       verš správny spôsob zlý spôsob
        2

        2

        3

18. V Kolosenským 4,3-4 prosí  Pavol o modlitby za svoju službu.
a) Napíš Pavlovu prosbu o modlitby vlastnými slovami.

b) Čo môžeš v nasledujúcom týždni urobiť pre tých, ktorí ti pomáhajú duchovne rásť?

19. Aké pokyny si dostal k tomu, aby si podporoval tých, ktorí sú povolaní ku kázaniu
      a učeniu? 1.Korintským 9,11-14

Odovzdáš Otcovi aspoň časť toho, čo ti dáva On? Čo chce od teba, čo sa týka modlitieb a 
finančných príspevkov tvojmu zboru, ako by tvojmu duchovnému domovu?
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Každý  kresťan  by  si  mal  zvoliť  určité  konkrétne  zborové  obecenstvo,  o  ktorom  je 
presvedčený, že  v jeho štruktúre nájde najlepšie  príležitosti  ku svojmu duchovnému rastu, 
najlepšie uspokojenie svojich ľudských potrieb a najlepšiu príležitosť byť užitočný v službe 
tým, ktorí sú okolo neho.

ZHRNUTIE

Správne  duchovné  obecenstvo  je  založené  na  princípe  dávania  a  prijímania  od  iných 
kresťanov. S inými sa môžeš deliť o všetko, čo ti Otec dal - o odpustenie, majetok, lásku, 
Slovo  atď.  Boh  ti  dáva  obecenstvo,  aby ste  sa  navzájom  posilňovali  a  rástli.  Túži,  aby 
kresťania žili medzi sebou v jednote a súlade. Použil príklad ľudského tela, aby nám pomohol 
pochopiť  vzájomné  vzťahy medzi  kresťanmi.  Pán  Ježiš  je  hlavou tohto  tela,  ktoré  tvoria 
všetci, ktorí v Neho uverili. Je ale veľmi dôležité, aby si poznal Božiu vôľu vo veci tvojho 
vzťahu  k malej  skupine  veriacich.  Otec  nám  dáva  vodcov,  ktorí  aj  tebe  pomáhajú  rásť 
v Pánovi Ježišovi Kristovi a stať
sa účinným v službe. V mieste, kde žiješ, sa musíš spojiť s miestnym zborom, aby si mohol 
byť vychovávaný, aby si mohol mať obecenstvo, oslavovať Pána a slúžiť Mu.
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C 5  -  SVEDECTVO O PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI

Je  to  vždycky Duch svätý,  nikdy nie  my,  kto  u ľudí  spôsobí  obrátenie  k Pánovi  Ježišovi 
Kristovi. My, vyvolení poslovia Pána Ježiša Krista, máme výsadu, že zvesť o Ňom môžeme 
oznamovať, môžeme aj svojím vlastným životom vydávať svedectvo o tom, čo dokáže Jeho 
milosť.  Nikdy sa  však  nesmieme  naivne  domnievať,  že  my sme  obrátili  ľudskú  dušu  a 
priniesli ju k Ježišovu Kristovi. Veď nikto nemôže vyznať „Ježiš je Pán“  ináč, ako v Duchu 
svätom (1.Korintským 12,3).

VÝZVA
1. U Marka 5,19 sa dozvedáme, po čom túžil Pán Ježiš, keď uzdravil chorého človeka

a) Kam ho poslal?

b) Čo mu nariadil?

c) Prečo mu dal práve tieto pokyny?

2. Aký máš názor na rozhovory o Pánovi Ježišovi?
a) ťažko sa mi hovorí o týchto otázkach
b) pokiaľ sa ma nikto nepýta, nehovorím o tom
c) nie je pre mňa problém svedčiť priateľom, nedarí sa mi však svedčiť neznámym ľuďom
d) zdá sa mi jednoduché hovoriť o Pánovi Ježišovi Kristovi s ľuďmi cudzími, ale je pre 

mňa veľmi ťažké hovoriť o Ňom s najbližšími
e) často s radosťou hovorím o Pánovi Ježišovi
Ako by na tieto otázky odpovedal apoštol Peter?             Skutky 
4,20

3. Možno máš niekedy dojem, že by si mal najprv vedieť zodpovedať „všetky“ otázky, než 
     budeš môcť účinne svedčiť.

a) Čo máme zvestovať iným ľuďom? 1.Jána 1,3

b) Prečo?
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4. Zamysli sa nad protikladmi v životoch tu uvedených ľudí:
čo robili prečo

     poprední muži
     Ján 12,42-43

     Pavol
     Rímskym 1,15-16

5. Preštuduj dôkladne 2.Korintským 5,9-14. Pavol tu uvádza niekoľko pohnútok pre svedec-
     tvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. Ktoré to sú?
     verš 9

     verš 10

     verš 11

     verš 14

Svedčiť - znamená pozrieť sa zblízka na Pána Ježiša a potom umožniť iným uvidieť to, čo 
sme sami videli.

ÚČINNOSŤ TVOJHO SVEDECTVA
Boh nechce, aby každý z nás bol učiteľom, ale chce, aby každý z nás bol mocný vo svojom 
svedectve.
Svedectvo je skôr spôsob života, než nejaká činnosť. Veriaci ľudia ani toľko nesvedčia, ako 
skôr sú svedectvom  - dobrým, či zlým. Sústreď sa na zlepšenie svojho svedectva o Pánovi 
Ježišovi Kristovi!

S v e d e c t v o  l á s k o u 
6. Spomeň si na vlastnosti lásky, ako sú zapísané v 1.Korintským 13,4-7. Ktoré tri z nich ti 
    môžu pomôcť stať sa účinnejším vo svedectve o Pánovi Ježišovi Kristovi?

7. Prečítaj si Ján 13,34-35. Predstav si, že si jedným z apoštolov a Pán Ježiš práve vyriekol 
     tieto slová. Čo by ťa vzápätí napadlo?

     Prečo nám Pán Ježiš dal toto prikázanie?
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Sú  ľudia,  ktorí  v živote  nikdy nečítali  Bibliu.  Do  kostola  prídu  len  náhodou.  Pokiaľ  im 
chceme oznámiť, čo pre nich Pán Ježiš urobil, ukážme im, čo urobil pre nás.

S v e d e c t v o  ž i v o t a 
8. Čo môže byť výsledkom tvojich dobrých skutkov?              Matúš 5,16

9. Prečítaj si 2.Korintským 3,1-3. Čím sú Korinťania pre Pavla?

Myslíš si, že ľudia považujú tvoj život za svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi? Prečo áno, 
prečo nie?

Aj ty píšeš evanjelium - každý deň jednu kapitolu. Skutkami aj slovami. Ľudia čítajú, čo si 
napísal - lož aj pravdu. Aké je evanjelium, ktoré píšeš?

S v e d e c t v o  s l o v o m 
10. V 1.Petra 3,15 je výzva aj návod, ktoré sa týkajú svedectva.
      výzva:

      návod:

11. V 1.Korintským 2,4-5 sú uvedené niektoré dôležité fakty o svedectve. Povedz o nich niečo

12. Slepý žobrák, ktorého Pán Ježiš uzdravil, bol schopný bez zvláštnej teologickej  prípravy 
      dať do súvislosti fakty vlastnej skúsenosti s Pánom Ježišom. Čo vtedy povedal?

Ján 9,25-33

      Mohol by si povedať niečo podobné ako ten uzdravený žobrák? Ako by si to povedal?

Tým,  že  budem  dobrý,  ešte  ľuďom  nepoviem  nič  o  Ježišovej  zástupnej  smrti,  o  Jeho 
vzkriesení a svojej viere v Jeho Božstvo. Dôkaz spočíva príliš na mne, nie na Ňom.
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PAVLOVO SVEDECTVO
Apoštol Pavol svedčil o svojom obrátení, kedykoľvek k tomu mal príležitosť, hoci bol pre 
kázanie evanjelia aj  vo väzení.  Prečítaj  si Pavlovo svedectvo v Skutkoch 26,1-29 a potom 
odpovedz na nasledujúci otázky:
13. Čím začal Pavol svoje svedectvo?        verš 2-3

14. Čím bolo charakteristické prostredie, z ktorého Pavol vyšiel?                     verš 4,5,9 a 11

15. Čo spôsobilo obrat v Pavlovom živote?   verš 12-15

16. Ako Pavol vysvetlil, čo je jadrom evanjelia?        verš 23

Čo je evanjelium?
Iná jednoduchá formulácia je v 1.Korintským 15,3-4.

17. Na čo sa spýtal Pavol Agripu? Prečo je táto otázka dôležitá?                                 verš 27

TVOJE OSOBNÉ SVEDECTVO
Keď  si  si  prečítal,  ako  svedčil  Pavol,  ako  budeš  teraz  vydávať  svedectvo  ty?  Jedným 
z najlepších spôsobov, ako vydávať svedectvo o Kristovi,  je popísať, ako som sa sám stal 
kresťanom. Je dobré mať na pamäti, že najťažšie sa vydáva svedectvo príbuzným a blízkym 
priateľom, ale práve im tiež dlhujeme svedectvo slovom. 
Pri svedectve dodržuj nasledujúce princípy:
 buď osobný, hovor o tom, čo Pán Ježiš urobil pre teba. Používaj slová „Ja, mňa, moje“ a 
     menej slová „ty, vy, tebe“
 buď stručný - tri, štyri minúty by mali stačiť na popísanie základných faktov
 sústreď sa na Pána Ježiša! Vysvetľuj len to, čo urobil On!
 používaj Božie slovo! Jeden alebo dva verše Písma dodajú svedectvu moc. Pamätaj,  že 

Božie slovo má výborné ostrie.

Ako si pripraviť svedectvo
Pokús sa napísať svoje svedectvo tak, ako by si ho rozprával neveriacemu. Pokús sa svoje 
svedectvo  o  obrátení  povedať  tak  jasne,  aby  sa  iný  človek  pri  jeho  počúvaní  skutočne 
dozvedel, ako je potrebné prijať Pána Ježiša Krista.
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MOJE OSOBNÉ SVEDECTVO:

NEŽ som uveril v Pána Ježiša Krista

AKO som v neho uveril

POTOM, ako som uveril

Pamätaj, že nemáš v sebe tú moc, ktorá iného presvedčí o duchovných pravdách. Je to Duch 
Svätý, ktorý ukazuje človekovi, že má poznať Pána Ježiša a uveriť v Neho (viď Ján 16,8). 
Keď sa budeš modliť za ľudí, ktorým chceš pomôcť vydať svedectvo, nezabudni prosiť Pána, 
aby sa oslávil skrze zvestovanie Slova, aby presvedčil ľudí o ich potrebe spásy a aby teba 
posilnil.
Povedz teda niečo o svojom živote pred obrátením, potom o tom, ako si sa obrátil a nakoniec, 
čo to pre teba znamenalo, keď si sa Mu odovzdal - o odpustení hriechov, o večnom živote, o 
tom, čo všetko sa pri tebe zmenilo.  Pokiaľ chodíš s Pánom už niekoľko rokov, nezabudni 
uviesť, ako Pán Ježiš ovplyvňuje tvoj život až do tejto chvíle.
Ak si si pripravil osobné svedectvo, modli sa, aby ti Pán dal príležitosť ho použiť. Modli sa za 
dvoch alebo troch známych ľudí zo susedstva, z práce alebo zo školy, ktorým by si rád o 
Pánovi Ježišovi povedal, a potom využi príležitosť, ktorú ti Pán pripraví.
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ZHRNUTIE

Vôľa Božia je, aby každý kresťan bol svedectvom o tom, čo „videl a počul“ (1.Jána 1,3).
Svedectvo  je  životný  štýl  -  svedčíš  vlastne  neustále.  Milovaním  blížnych  môžeš  tým 
najpraktickejším spôsobom odovzdať  Božiu lásku a svoj  čistý a pravý záujem o človeka. 
Činmi povieš o Pánovi Ježišovi  viac, ako slovami.  Ale tvoje činy nemôžu plne odovzdať 
evanjelium  Ježiša  Krista  inému  človekovi.  Je  potrebné  svedčiť  aj  slovami  -  otvorene  sa 
priznať k Ježišovi Kristovi a zvestovať iným, ako môže človek dosiahnuť zmierenie s Bohom. 
Jeden z najúčinnejších spôsobov komunikácie s iným človekom je osobné svedectvo o tom, 
ako Boh pracoval v tvojom vlastnom živote.
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Biblia je kniha života, pokladnica pravdy ...
... občerstvuje dušu,
... z neskúseného robí múdreho,
... obveseľuje srdce,
... je vzácnejšia ako zlato,
... je sladšia ako med, 
... hojnú odmenu má, kto ju zachováva. (viď Žalm 19,8-12)

Nesmierna  múdrosť  a  bohatstvo  Božie,  skryté  v Jeho  slove,  je  k dispozícii  každému 
kresťanovi. Vlastnia ju však len tí, ktorí ju usilovne „vykopávajú“. Meditácia a modlitba sú 
dva z kľúčov, ktoré otvárajú zásobáreň Božej múdrosti. Ak budeš meditovať a modliť sa nad 
každým veršom, lepšie pochopíš jeho význam a to, čo chce povedať do tvojho života.
„O toto sa staraj, tomu ži, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné“ (1.Timoteovi 4,15). 
Ak kráčaš za Kristom, určite sa pýtaš, aký plán a cieľ má Otec pre tvoj život, ako máš chodiť 
vo viere a čo On chce v tvojom živote vidieť.
V tejto sérii sa zoznámime s piatimi dôležitými krokmi tejto cesty:
1. Dozrievanie kresťana
2. Ježiš Kristus ako Pán
3. Viera a Božie zasľúbenia
4. Poznávanie Božej vôle
5. Žiť ako služobník

D 1  -  DOZRIEVANIE KRESŤANA

Pre dvadsiate storočie sú charakteristické úžasné vynálezy, ktoré rýchlo a ľahko uspokojujú 
rôzne ľudské potreby. Hotové jedlá, rýchla komunikácia pomocou televízie a družíc, okamžité 
poskytovanie  informácií  uchovávaných  v rýchlych  počítačoch  -  to  sú  znaky  dnešnej 
„instantnej“ generácie.
Kresťan  však  nesmie  zabudnúť  na  to,  že  neexistuje  čosi  ako  „okamžitá“,  „instantná“ 
dospelosť. Stať sa kresťanom znamená začať celoživotné dobrodružstvo lepšieho poznávania 
a väčšieho milovania Otca.
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, 
čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12,2). -  Nenechaj svet, aby ti 
vnucoval svoju formu. Nech Boh premení tvoju myseľ z vnútra,  aby si skutočne zakúsil, že 
Boží plán s tebou je dobrý, deje sa podľa jeho požiadaviek a smeruje ku skutočnej zrelosti.

BOŽÍ PLÁN JE ZRELOSŤ
1. Prvé kroky k duchovnej zrelosti si urobil, keď si uveril v Ježiša Krista. Uveď základné 
    pravdy evanjelia a odkazy na Písmo:
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2. Prečítaj Efezským 4,11-16.
a) Aký zámer má Otec s tebou?             verš 13 a 15

b) Aké sú znaky nedospelého kresťana?         verš 14

c) Čo je podľa tohto oddielu charakteristické pre duchovne vyspelého kresťana?

3. Porovnaj starého človeka s novým stvorením v Kristovi - Efezským 4,22-24
     starý človek nový človek

4. Zamysli sa nad 2.Korintským 3,18.
a) K akému obrazu sa meníme?

b) Kto túto zmenu pôsobí?

c) Zmenil si sa naraz?

d) Čo je tvojou povinnosťou?

e) Aká praktická činnosť ti pomôže hľadieť na Pána Ježiša Krista?

5. Čo hovoria nasledujúce verše z epištoly Rímskym o našom vzťahu ku Kristovi?
a) Čo sa s tebou už stalo? (5,8.-9)

b) Čo máš robiť teraz? (6,19)

c) Čo môžeš očakávať pre budúcnosť? (8,16-18)

Tieto  tri  aspekty  spasenia  v Kristovi  (ospravedlnenie,  posvätenie,  oslávenie)  ti  pomôžu 
pochopiť Boží plán pre kresťana - stať sa podobným Kristovi.
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O s p r a v e d l n e n i e : (minulosť)
Bol som oslobodený od trestu za hriech V Kristovi som vykúpený

P o s v ä t e n i e :             (prítomnosť)
Stále som vyslobodzovaný z moci hriechu  To mi umožňuje, aby som sa stále

 viac  podobal  Pánovi  Ježišovi 
Kris-

 tovi

O s l o v e n i e :  (budúcnosť)
Budem natrvalo vyslobodený z prítomnosti hriechu  Budem celkom podobný Pánovi

 Ježišovi Kristovi

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :

Dôkladne si premysli Kolosenským 3,2-4.
Ako sa tieto verše vzťahujú k predchádzajúcemu prehľadu?

POČIATOK RASTU

6. Premysli si Kolosenským 2,6-7. Ako začal tvoj život v Kristovi? Ako máš pokračovať  
    v raste?

7. Ktoré konkrétne veci môžeš prijímať ako ospravedlnený v Kristovi?     Rímskym 5,1-5

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :

Prečítaj Efezským 1 a uveď niekoľko vecí, ktoré máš v Kristovi:
verš

verš

verš

verš

verš
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PROCES RASTU

8. Duchovný a telesný život sú si v mnohom podobné. Čo sa možno o tejto podobe dozvedieť
    z nasledujúcich miest?
    1.Tesalonickým 2,11

    1.Timoteovi 4,8

    Židom 5,13-14

    1.Petra 2,2-3

    Mohol by si sám uviesť ešte iné podobné verše?

9. Podľa Rímskym 5,17 môžeš dostávať dve veci. Ktoré to sú?

    V čom ti pomôžu?

10. Zamysli sa nad Rímskym 6,11-13.
a) S čím môžeš počítať? (verš 11) 

b) Aký máš mať postoj k hriechu? )verš 12)

c) Čo nesmieš pripustiť? (verš 13)

d) Akým smerom sa máš uberať? (verš 13)

11. Boh chce, aby si ty panoval v živote (Rímskym 5,17) a nie aby hriech vládol v tvojom 
      živote (Rímskym 6,13). Čo konkrétne z toho vyplýva pre tvoj život?
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12. Efezským 2,8-9 hovorí, že kresťania sú spasení vierou, ale ich vzťah k Bohu tým nie je
      vyčerpaný.

a) Čo si podľa Efezským 2,10?

b) Boh stále pracuje na tebe?

c) Čo robí Otec? (Filipským 1,6)

Keď premýšľaš o svojom živote, buď vďačný  za všetko, čo v tebe Boh koná. Aj konflikty 
v tvojom živote ťa majú povzbudiť, lebo sú prejavom (znamením) toho, že Boh v tebe stále 
pracuje a premieňa ťa na Kristovu podobu. Nájdi si chvíľu, aby si Bohu vyjadril vďačnosť za 
všetko, čo urobil, čo koná a čo pre teba ešte urobí..
Vonkajší človek je len Božím rámcom - skutočným obrazom je vnútorný človek, ktorého Boh, 
ako veľký umelec stále vytvára.

CHODENIE  -  OBRAZ RASTU

13. Čo nám hovoria o chodení kresťana nasledujúce biblické verše?
      Rímskym 8,4

      2.Korintským 5,7

      Efezským 5,2

      1.Jána 2,6

14. Porovnaj podľa 1.Jána 1,6-10 tých, ktorí chodia v obecenstve s Otcom a tých, ktorí toto
      obecenstvo nemajú.
      v obecenstve s Otcom bez obecenstva s Otcom
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ŽIVOT AKO STÁLY RAST
15. Aký základný postoj má mať dospelý kresťan?               Filipským 3,12-15

16. Prečítaj 1.Korintským 15,58. Čo má robiť kresťan zatiaľ, kým čaká na večnosť s Kristom?

      Čo ťa k tomu môže motivovať?

17. V ktorých oblastiach máš stále duchovne rásť?
      2.Petra 3,18

      1.Jána 4,16-17

18. Zamysli sa nad 2.Timoteovi 4,7-8. Aké svedectvo mohol vydať Pavol o svojom chodení 
      v Kristovi?

      Čo očakával v budúcnosti?

ZHRNUTIE

Boží plán je zrelosť
Otec  chce,  aby  kresťania  rástli  a  podobali  sa  Pánovi  Ježišovi  Kristovi.  Boh  zachránil 
kresťanov  od  odplaty  za  hriech.  V súčasnosti  sú  v neustálom  konflikte  s hriechom,  ale 
očakávajú budúcnosť s Kristom v slobode od hriechu.

Počiatok rastu
Viera v Ježiša Krista je počiatkom kresťanovho rastu. Kto sa Pánovi odovzdal, má prístup 
k Božím zdrojom, ktoré ďalší rast umožňuje.

Chodenie - obraz rastu
Rast v Kristovi je podobný chodeniu. Kresťania, ktorí vedení Duchom nasledujú Pána Ježiša 
Krista, majú kráčať v obecenstve s Ním vo viere a v láske.

Život ako stály rast
Dospelý kresťan je ten, kto neustále nasleduje Krista, zotrváva v Jeho diele a zakúša Jeho 
milosť a lásku. Boh nezabúda na prácu svojich detí a jedného dňa ich odmení.
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D 2  -  JEŽIŠ KRISTUS AKO PÁN

Ježiš Kristus je Spasiteľ a Pán!
Zo všetkých titulov Pána Ježiša sa oslovenie „Pán“ stalo najpoužívanejším, najrozšírenejším a 
najdôležitejším. Neboli by sme ďaleko od pravdy, keby sme povedali, že slovo „Pán“ sa stalo 
synonymom pre meno „Ježiš“.
Čo pre teba znamená Pán Ježiš?
Ktoré oblasti tvojho života zasahuje Jeho vláda? Všetci, ktorí chcú byť Jeho učeníkmi, musia 
dôkladne zvážiť tento, niekedy zanedbávaný, aspekt kresťanskej praxe.

PÁN JEŽIŠ KRISTUS
1. Tituly niekedy prezrádzajú dôležité informácie o ľuďoch, na ktorých sa vzťahujú. Ktoré sú 
    tituly Pána Ježiša podľa nasledujúcich veršov?
    Ján 13,13

    Skutky 2,36

    Zjavenie 19,16

    Napíš, čo tieto tituly hovoria o Pánovi Ježišovi Kristovi.

2. Čoho a koho Pánom je Pán Ježiš?
    Kolosenským 1,18

    Kolosenským 1,16-17

    Rímskym 14,9

Pánovi Ježišovi Kristovi by sme vo svojich srdciach mali dať to isté miesto, ktoré má vo 
vesmíre.

3. Napíš, čo pre teba znamená, keď Pána Ježiša Krista nazývaš Pánom.

4. Zamysli sa nad Filipským 2,9-11. Ako Otec vyvýšil Pána Ježiša?

5. Čo sa o Kristovej vláde dozvedáme zo Zjavenia 5,12?
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6. Prečítaj si 1.Korintským 6,19-20. Ako si sa stal Božím vlastníctvom? Čo máš teda robiť?

Ježiš Kristus, Pán pánov, bol a po celú večnosť bude. Nie všetci ľudia ho v súčasnosti za 
svojho Pána uznávajú, ale to nemení nič na skutočnosti, že Pánom je.
Jedného dňa všetci poznajú a uznajú Ježiša Krista ako Pána - ale uznať Jeho vládu a podriadiť 
sa jej je možné už dnes. Dovoľ Ježišovi Kristovi, aby sa stal Pánom tvojho života. Rozhodni 
sa pre Jeho vládu - a nech sa Jeho vláda prejavuje v tvojej každodennej praxi.

UZNAJ KRISTA AKO PÁNA SVOJÍM ROZHODNUTÍM!
7. Aké miesto má mať Pán Ježiš Kristus v živote kresťana?  

Kolosenským 1,18

Vo  všetkých  Božích  deťoch  je  Pán  Ježiš  Kristus  prítomný,  ale  len  u  niektorých  je 
rozpoznateľný. Len u máloktorých však ovláda všetko.
8. Čo máš robiť podľa Rímskym 12,1?

     Prečo máš takto konať?

9. Premysli si, ktorému z týchto tvrdení môžeš pritakať.
     V podstate si myslím, alebo cítim, že:

 Pán Ježiš nerozumie mojim problémom
 chce odo mňa to, čo nie som schopný urobiť
 chce, aby som začal viesť taký život, ktorý ma nemôže nikdy tešiť
 chce mi zabrániť, aby som sa oženil (vydala)
 chce ma pripraviť o potešenie z mojich vecí, záľub alebo priateľov
 môže mi pomôcť vo „veľkých“ veciach, ale nestará sa o tie „malé“

Uveď prípadne nejakú inú obavu, ktorá ti znemožňuje otvoriť Pánovi Ježišovi Kristovi prístup 
do niektorej životnej oblasti.

Akým spôsobom sa bránil Jeremiáš (29,11) pred takouto obavou?

Rozpoznanie Jeho vlády - toho, že On je Pánom všetkých - je jasný a určitý akt vôle.
Svojím  „áno“  nevesta  korunuje  pred  oltárom  svojho  ženícha.  Až  v nasledujúcich  rokoch 
uskutočňuje  v detailoch  to,  čo  bolo  zhrnuté  do  oného,  v jedinom  okamihu  vykonaného, 
rozhodnutia  vôle.  Podobne  je  to  s naším  vzťahom  k Pánovi  Ježišovi.  Ak  sa  rozhodneme 
korunovať Krista svojím „áno“, padá z trónu naše „ja“.
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10. Zamysli sa nad nasledujúcimi otázkami a vyznač odpoveď.
JA JEŽIŠ

Kto vie najlepšie, čo je pre tvoj život najlepšie?

Kto môže najlepšie uskutočniť to, čo je pre tvoj
život najlepšie?

Kto vždy skutočne túži po tom, čo je pre tvoj
život najlepšie?

Prečo?

11. Uvažuj nad vládou Pána Ježiša Krista. Rozhodol si sa uznať Pána Ježiša ako Pána svojho
      života?

ÁNO NIE

UZNAJ KRISTA AKO PÁNA SVOJÍM ŽIVOTOM!
Dobré úmysly samé o sebe ešte nie sú zárukou dobrých výsledkov. Dobrý štart nie je sám o 
sebe ešte zárukou víťazného záveru - rozhodnutie je iba začiatkom. Pokiaľ si sa rozhodol 
uznať Krista ako Pána vo svojom živote,  dokáž,  že JE Pánom, a to tým, že sa Mu budeš 
podriaďovať z hodiny na hodinu a že Ho budeš každý deň poslúchať vo všetkých životných 
oblastiach. Niektoré z týchto oblastí sú znázornené na nasledujúcej ilustrácii.

VZDELANIE     MAJETOK

 SOBÁŠ                 JEŽIŠ                 PENIAZE
   KRISTUS

      KARIÉRA JA

                                                          VOĽNÝ ČAS
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12. Na chvíľu sa zamysli a zhodnoť, ako uznávaš Ježiša Krista ako Pána v praktickom živote.
      Dobrý spôsob, ako sa o tom presvedčiť, je položiť si otázku: „Som ochotný robiť čokoľ-
      vek, čo si praje On?“ alebo „Budem schopný ďakovať Bohu za všetko, čo sa stane?“
      a) Vymenuj niektorú oblasť, uvedenú v našej ilustrácii, v ktorej Kristovu vládu   
          nepripúšťaš.

b) Vymenuj niektoré iné oblasti, v ktorých nepripúšťaš Kristovo vedenie.

c) Čo môžeš urobiť, aby si uznal vládu Pána Ježiša Krista v uvedených oblastiach?

Otázkou pre každého človeka nie je, čo by robil pre Pána, keby mal viac peňazí, keby bol 
vzdelaný, keby mal viac času, ale otázkou je, čo pre Pána urobí s tým, čo práve má. Nezáleží 
na tom, kto si alebo čo máš, ale na tom, či ťa Pán Ježiš vedie - teda či sa necháš viesť.

13. Nestaneš sa ustarosteným a nešťastným práve vtedy, keď máš sám kontrolu nad svojím
      životom? Čo ti radí 1.Petra 5,6-7?

14. Čo hrozí, ak neodovzdáš starosti a obavy Pánovi Ježišovi Kristovi?         Marek 4,18-19

      Ako si myslíš, že k tomu dochádza?

O t á z k a  k  m e d i t á c i i : 
Človek, ktorý sa rozhodne nasledovať Ježiša Krista, má urobiť tri veci. 
Ktoré sú to?   Lukáš 9,23

15. Kolosenským 3,23-24 hovorí, čo by mali kresťania robiť. Označ správnu odpoveď a vy-
      svetli, prečo je lepšia, ako tie druhé dve.

a) Slúžiť Pánovi Ježišovi úprimnejšie ako ľuďom.

b) Nemiešať náboženstvo s každodenným životom.

c) Všetko, čo nám je uložené, konať z celého srdca.

16. Ako podľa Lukáša 6,46 zistíme, či je Pán Ježiš Kristus skutočne Pánom nášho života?
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17. Čo urobili apoštolovia podľa Lukáša 18,28-30?

      Ako odpovedal Pán Ježiš?

18. Čo znamená pre teba Ježiš Kristus ako Pán?

ZHRNUTIE

Pán Ježiš Kristus
Otec v Písme vyhlásil Ježiša Krista za Pána. Zaslúži si byť Pánom preto, čím je, nielen preto, 
čo urobil.

Uznaj Krista ako Pána svojím rozhodnutím!
Hoci je Ježiš Kristus Pánom, nemá najvýznamnejšie miesto v srdci každého kresťana. Aby 
kresťan urobil Krista kráľom vo svojom srdci, musí sa rozhodnúť odovzdať sa Mu a dovoliť 
Mu vládnuť nad celým životom.

Uznaj Krista ako Pána svojím životom!
Najrôznejšie oblasti v živote kresťana nemusia byť podrobené Kristovi. Kresťan by však mal 
podriaďovať Pánovi Ježišovi Kristovi skutočne všetky oblasti svojho života a presviedčať sa 
stále znovu, že Kristovo vedenie je pre neho dobro a radosť.
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D 3  -  VIERA A BOŽIE ZASĽÚBENIA

Skupina ľudí sa raz Pána Ježiša spýtala, ako môžu konať Božie dielo. Pán Ježiš odpovedal: 
„Skutkom  Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal“ (Ján 6,29). Otec žiada od ľudí vieru a 
dôveru, lebo „bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu“ (Židom 11,6).

CHODIŤ VIEROU
1. Aký je vzťah viery a počiatku kresťanského života?
     Efezským 2,8-9

      Vierou si prijal Pána Ježiša Krista. Ako máš teda žiť?
      Kolosenským 2,6

2. Čo sa dozvedáš o viere z nasledujúcich miest?
     Skutky 27,25

     Rímskym 4,20-21

     Židom 11,1

„Viera je istota, že to, čo Boh vo svojom Slove hovorí, je pravda, a že Boh bude konať podľa 
toho, čo vo svojom Slove povedal. Viera nie je dojem, ani pravdepodobnosť, ani zdanie.“

        (Georg Müller)
3. Čo viera pôsobí a umožňuje?

     Matúš 21,22

     Rímskym 15,13

     Efezským 3,12

     Efezským 6,16

4. Uveď príklad, ako môžeš vo svojom živote aplikovať zásadu vyjadrenú v 2.Korintským 
5,7!
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5. Aký hriech ti môže brániť vo videní Božieho diela? Matúš 13,58

Opakom viery nie sú pochybnosti, ale nevera. Pochybnosti jednoducho potrebujú viac faktov! 
Nevera je neposlušnosť. Odmieta konať podľa toho, čo Boh nariadil.

PREDMET VIERY
6. Čo nemá byť predmetom našej viery, hoci ním často býva?
     Žalm 33,16-17

     Žalm 146,3

     Príslovia 3,5

     Príslovia 28,26

     Jeremiáš 9,23 (nový preklad 22)

Označ, ktorý z týchto falošných predmetov viery najviac ohrozuje teba. Čo je nevyhnutným 
dôsledkom spoliehania na tieto veci?

7. Čo má byť predmetom tvojej viery?            Marek 11,22

8. Uvažuj o nasledujúcich postojoch vo svetle dvoch predchádzajúcich bodov:
„Viem, že sa mi to podarí! Mám obrovskú vieru!“ (POZOR! TENKÝ ĽAD!)
„Moc viery teda nemám, ale skúsim to!“ (BEZPEČIE, SILNÝ ĽAD)
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ODKIAĽ POCHÁDZA A ČÍM RASTIE VIERA

Dozrievanie (2.Petra 1,5-9) Boží dar (Efezským 2,8-9)

Splnené proroctvo Vypočuté modlitby
(Matúš 24,33) (1.Jána 5,14-15)

Prosba o vieru       V I E R A                        Ďakovanie
(Marek 9,24) (1.Tesalonickým 5,17-18)

Poslušnosť (Židom 11,8) Postavenie sa na zasľúbenia
(Rímskym 15,4)

Prijímanie Slova Príklad Božích ľudí
(Rímskym 10,17) (Židom 13,7)

Nepriaznivé okolnosti
(1.Petra 1,6-7)

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :
Tvoja dôvera a viera v Boha je založená na tvojej znalosti toho, kto je Boh a aký je. Ktoré 
verše o Božej povahe boli pre teba dôležité?
verš čo hovorí o Bohu

PRÍKLADY VIERY
9. Židom 11 je základná kapitola o viere. Prečítaj túto kapitolu a poznač si, čo viera vykonala.

     Ktorú z týchto vecí považuješ za najdôležitejšiu?

     Prečo?

BOŽIE ZASĽÚBENIA
10. Spomeň si na nejakú konkrétnu situáciu, v ktorej ti niekto niečo sľúbil. Keď si premýšľal

o tom, či ten človek splní, či nesplní svoj sľub, podľa čoho si to hodnotil?

      Splnil ten človek svoj sľub?

      Aký vplyv to malo na tvoju dôveru v jeho ďalšie sľuby?
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11. Nebeský Otec ti tiež niečo sľubuje. Čo hovorí Písmo o Božích slovách?
      1.kniha kráľov 8,56

      Žalm 89,34

      Izaiáš 55,11

      2.Petra 1,4

12. Prečo sú Božie zasľúbenia spoľahlivé?

„Viera sa vždy opiera o to, čo Boh povedal alebo sľúbil. Keď čestný človek niečo povie, tak 
to aj urobí - za sľubom nasleduje čin. S Bohom je to podobne: Keď chce niečo urobiť, vždy to 
najprv povie vo svojom Slove.“

    (Andrew Murray)

ZASĽÚBENIA, NA KTORÉ SA MÔŽEME POSTAVIŤ
13. Vyplň nasledujúcu tabuľku.
      verš zasľúbenie prípadná podmienka
      
      Ján 15,7

      Žalospevy 3,22-23

      Rímskym 8,28

      Galatským 6,7

14. Prečo viaže Otec niektoré zasľúbenia na podmienku?

15. Čo ti hovorí 2.Korintským 1,20 o Božom rozhodnutí splniť zasľúbenia dané tebe?

      Aký má byť tvoj vzťah k Božím zasľúbeniam? Židom 6,12
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Pokiaľ si všímame Božie zasľúbenia, veľmi nám to pomáha a povzbudzuje nás to. Môžeš si 
urobiť  zoznam Božích  zasľúbení,  ich podmienok a ich splnenie.  Božie  sľuby často tvoria 
„reťaz“, znázornenú nasledujúcou ilustráciou: 

ZASĽÚBENIE PODMIENKA SPLNENIE
Boh tak miloval svet,  že svojho
jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal         VER     ŽIVOT VEČNÝ
každý, kto verí v Neho.

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :
V 2. knihe kronickej 20 je príbeh o tom, ako sa kráľ Jóšáfát postavil na Božie zasľúbenie.
a) Čo najprv urobil Jóšáfát? (verš 3,6-12)

b) Čo mu Otec odpovedal? (verš 15-17)

c) Čo bolo sľúbené?

d) Ako Jóšáfát reagoval? (verš 18)

e) Podľa čoho môžeme poznať, že Jóšáfát uveril Božiemu sľubu?

f) Ako povzbudzoval ostatných? (verš 20)

g) Aký bol výsledok? (verš 22,27)

16. Aké zasľúbenia si objavil ty, keď si čítal Písmo?

      Ako ti to zasľúbenie konkrétne pomohlo?

„Človeče, prosím ťa, nejednaj s Božími sľubmi ako s múzejnými kuriozitami, ale VER im a 
POUŽÍVAJ ich!

        (Charles H. Spurgeon)
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ZHRNUTIE

Chodiť vierou
Viera je založená na spoľahlivom Božom Slove. Keď kresťan verí Bohu a Jeho Slovu, zakúša 
nádej, radosť, pokoj, vypočutie modlitieb a na plnení mnohých Božích zasľúbení.

Predmet viery
Ľudia môžu postaviť svoje životy na viere v hocičo, čo nakoniec sklame. Jediný vierohodný 
predmet viery je Boh a Jeho Slovo.

Príklady viery
Viera  dosiahla  mnohých  vecí.  Ktorý  z príkladov,  uvedených  v Židom  11  je  pre  teba 
najdôležitejší?

Božie zasľúbenia
Boh mnoho sľúbil a nikdy nesklamal. Boh koná to, čo hovorí, pretože je verný svojmu Slovu.

Zasľúbenia, na ktoré sa môžeme postaviť
Kresťania  by mali  využiť  príležitosti  a postaviť  sa na Božie  zasľúbenia,  pretože Boh túži 
splniť zasľúbenia, na ktoré sa staviame.
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D 4  -  POZNÁVANIE BOŽEJ VÔLE

Aj ako kresťania máme svoje rôzne plány, priania a predstavy a kladieme si otázku, aká je 
vôľa Božia. Niekedy to vyzerá, že Božia vôľa je skrytá ako akýsi poklad na ostrove a my 
máme len útržky mapy k jeho nájdeniu. Je to však pravda? Skrýva Boh svoje plány pred tebou 
ako nejaké tajomstvo,  alebo chce,  aby si  Ho nasledoval  a aby si  sa nechal  viesť krok za 
krokom?
Pokiaľ si sa ešte nenaučil naspamäť Príslovia 3,5-6, nauč sa to teraz a nečítaj ďalej, kým to 
nebudeš vedieť. Tieto verše nás zbavujú falošných predstáv o poznávaní Božej vôle. Pozorne 
o nich medituj!

ZJAVENÁ BOŽIA VÔĽA 
1. Ak nasleduješ Ježiša Krista, po čom túžiš a o čo sa usiluješ?         Efezským 5,17

2. Otec má plán pre tvoj život. Čo ti zasľúbil?     Žalm 32,8

3. Čo ti Otec hovorí o svojej vôli pre teba v nasledujúcich veršoch?

     1.Tesalonickým 4,3

 1.Tesalonickým 5,18

  1.Petra 2,15

4. Aký bol žalmistov postoj voči Božej vôli podľa Žalmu 40,9?

     Čo mu pomohlo zaujať tento postoj?

5. Kto ti dáva silu konať Božiu vôľu? 
     Filipským 2,13

     Ján 15,5
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„Božia  vôľa  nie  je  podobná  kúzelnému  balíčku,  ktorý  by  mi  bol  spustený  na  zem  na 
špagátiku... Skôr sa podobá zvitku, ktorý sa odvíja každý deň... Božia vôľa je niečo, čo máme 
rozoznávať a žiť každý deň nášho života. Nie je to niečo, čo môžeme uchopiť jednorázovo a 
raz navždy. Nie sme teda povolaní na to, aby sme realizovali nejaký návod na použitie, aby 
sme šli tam a tam , alebo začali robiť to a to, ale by sme nasledovali Ježiša Krista.“

             (Paul Little)

V Písme máme obsiahnuté všetko poznanie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli žiť pre Ježiša 
Krista.  Sú  však  určité  konkrétne  rozhodnutia,  ktoré  stoja  pred  nami  a  kde  nám  Písmo 
konkrétne poznanie neposkytuje. V takej situácii by sme mali uplatniť princípy rozhodovania 
obsiahnuté v Božom Slove.

PRINCÍPY ROZHODOVANIA

V e d e n i e  z  B o ž i e h o  S l o v a 
Boh dal určité prikázania, ktoré ti pomôžu v rozhodovaní pri tvojom konaní. Pokiaľ určitý 
postup nezodpovedá Božiemu Slovu, potom vieš, že to nie je Jeho vôľa.
6. Pokús sa pochopiť zásady pre tvoje rozhodovanie z nasledujúcich veršov.
     Čo od teba Otec chce?
     Matúš 6,33

     Matúš 22,37-39

     Matúš 28,18-20

     1.Petra 1,15

     2.Petra 3,18

Na základe týchto a podobných veršov si klaď otázky, ktoré budú určovať tvoje konanie:

„Je mi Božie prianie prednejšie ako moje vlastné?“

„Ako ovplyvní tento môj  krok moje osobné zasadenie sa pri  plnení základného Kristovho 
poslania?“

„Pomôže mi to viesť posvätenejší život?“

„Zvýši tento postoj moje osobné poznanie Ježiša Krista?“
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Pokiaľ si na tieto otázky úprimne odpovieš, bude ti to veľkou pomocou pri rozhodovaní podľa 
Božej vôle.

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :
Formuluj otázky, ktoré ti pomôžu rozoznať Božiu vôľu, na základe nasledujúcich veršov.
1.Korintským 6,12

1.Korintským 6,19-20

1.Korintským 8,9

1.Korintským 10,31

P o s l u š n o s ť  B o h u 
Keď ti Otec ukázal, aká je jeho vôľa v určitej veci, a ty si odmietol poslúchnuť, dá ti nejaké 
ďalšie vedenie? Ak chceš vedenie pre ďalšie kroky, musíš najprv poslúchnuť Božiu vôľu, ak 
si ju už poznal.

7. Ako porozumieš Božej vôli?

     Žalm 37,31

     Žalm 119,105.130

8. Čo iné môžeš urobiť, aby si poznal Božiu vôľu?

     Žalm 143,8

     Jakub 1,5

9. V Žalme 25,4-5 prosí Dávid o Božie vedenie pre svoj život. Modli sa podobnú modlitbu
     z celého srdca!
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10. Aké podmienky poznania Božej vôle uvádza Pavol v Rímskym 12,1-2?

11. Aké vedenie ti bolo zasľúbené, ak hľadáš Božiu cestu?      Ján 16,13

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :
Prečítaj  Žalm 27,14 a  Izaiáš 30,18.  Aký je vzťah  očakávania na Pána (a dúfanie  v neho) 
k poznávaniu Božej vôle? Čo pre teba konkrétne znamená „očakávať na Pána“.

SATAN ĽUDÍ ŽENIE - BOH ICH VEDIE

O t v o r e n o s ť  p r e  B o ž i e  v e d e n i e 
Mnoho ťažkostí  pri zisťovaní Božej vôle si ušetríme, ak sme skutočne hotoví konať Jeho 
vôľu, nech je akákoľvek.

12. Ak sa rozhoduješ, čo máš robiť, nepoznáš v niektorých prípadoch všetky alternatívy, ktoré
      prichádzajú do úvahy. Akými spôsobmi môžeš získať ďalšie informácie?
      Príslovia 15,22

Radu hľadaj pri vyspelých kresťanoch, ktorí sú sami odovzdaní Pánovi a dobre ťa poznajú. Je 
dobré hovoriť s takými ľuďmi,  ktorí predtým museli prebojovať podobné rozhodnutia,  ako 
teraz ty.

13. Čo povedal Pán Ježiš tým, ktorí sa ho vypytovali?

      Ako sa to týka poznávania Božej vôle?

14. Keď vieš, čo Pán Boh chce, ako to máš urobiť?
      Eferským 6,6

15. Aké iné faktory ti môžu pomôcť rozoznať Božie vedenie?
      Kolosenským 3,15

      Filipským 1,12-14

      Efezským 5,15-17
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      Aké nebezpečenstvá však prináša spoliehanie sa iba na tieto veci?

AKÁ JE BOŽIA VÔĽA PRE MÔJ ŽIVOT?
Zásady zo Slova

Ochota nechať sa viesť

Poslušnosť Bohu

ZÁSADY V PRAXI
16.  Niektoré  biblické  miesta  ukazujú  faktory,  ktoré  majú  vplyv  na  správne  rozhodnutia. 
Preber
      nasledujúce príklady a polož si tieto otázky: Čo malo byť rozhodnuté? Aké rozhodnutie 
      bolo urobené? Aké faktor rozhodol o správnom, či zlom rozhodnutí?

Osoba oddiel

Gideon Sudcov 6,25-28 VEC
ROZHODNUTIE
FAKTORY

Mojžiš Židom 11,25-26 VEC
ROZHODNUTIE
FAKTORY

Demas 2.Timoteovi 4,10 VEC
ROZHODNUTIE
FAKTORY

Táto tabuľka ti môže pomôcť zistiť Božiu vôľu pre rozhodnutie, ktoré ťa čaká.

Rozhodnutie predo mnou:

ŽIVOTNÉ CIELE ÁNO NIE NEUTRÁL

Je mi Božie prianie nad moje vlastné?

Pomôže mi to viac milovať Boha a ostatných?

Pomôže mi to plniť Kristovo poslanie?

Pomôže mi to viesť svätejší život?

Vyrastiem tým ako kresťan?

79



________________________________________________________________________D 4

Ďalšie otázky:

POSLUŠNOSŤ
Aké faktory z Božieho Slova ovplyvňujú toto rozhodnutie?

OTVORENOSŤ PRE BOŽIE VEDENIE

alternatívy výhody nevýhody

Rada od skúsených kresťanov:

Faktor vnútorného pokoja:

Okolnosti:

80



________________________________________________________________________D 5
D 5  -  ŽIŤ AKO SLUŽOBNÍK

Ak sme učeníkmi Pána Ježiša Krista, je služba jednou z podstatných skutočností nášho života 
v Ňom. Každému sa páči, keď mu niekto slúži,  ale málokto sa snaží slúžiť iným. Ľuďom 
v podstate nevadí, pokiaľ sú  n a z ý v a n í  služobníkmi; viac im vadí, keď sa s nimi tak 
j e d n á .  Zrelý kresťan sa pozná podľa toho, čo urobí pre iných bez toho, aby čakal na nejakú 
odmenu. 
„V  pozemských  kráľovstvách  vládnu  tí,  ktorých  výsadou  je,  že  im  iní  slúžia.  V Božom 
kráľovstve vládnu tí, ktorí považujú za výsadu, ak môžu slúžiť iným.“

 (A.B.Bruce)
PÁN JEŽIŠ JE TVOJ PRÍKLAD
1. Prečo prišiel Pán Ježiš? Marek 10,45

2. Akými spôsobmi slúžil Pán Ježiš ľuďom?
     Matúš 9,35

     Ján 13,3-5

„Boží  Syn  sa  stal  Božím služobníkom,  aby naplnil  Božie  poslanie.“           (J.Oswald 
Chambers)

3. Prečítaj Filipským 2,5-8
a) Aký príklad máš nasledovať? (verš 5)

b) Aké postavenie zaujal Pán Ježiš? (verš 7)

c) Ako sa prejavilo to, že sa stal služobníkom? (verš 7-8)

4. Aplikáciu pre svoj život nájdeš vo Filipským 2,3-4.
a) Čo máš robiť?

b) Spomenieš si na nejakú oblasť, v ktorej takýto postoj nezaujímaš?

c) Ako to napravíš?

ČO CHCE OD TEBA PÁN
5. Prečítaj Marka 1,31

a) Pán Ježiš poslúžil Petrovej svokre tým, že ju uzdravil. Ako na to reagovala?
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b) Prečo tak jednala? 

c) Ako pomohol Pán Ježiš Kristus tebe?

d) Ako jednáš ty pri odpovedi na jeho pomoc?

6. Komu by si mal chcieť slúžiť?
     Ján 12,26

     Galatským 5,13

7. Keď  bol  Pán  Ježiš  pred  svojou  smrťou  posledný  raz  so  svojimi  učeníkmi,  zjavil  im 
niektoré

     veci, týkajúce sa postoja služba - Lukáš 22,24-27.
a) Prečo sa učeníci hádali? (verš 24)

b) Ako preukázal Pán Ježiš svoju pokoru? (verš 27)

c) Ako majú jednať tí, ktorí nasledujú Krista? (verš 26)

d) V čom je toto jednanie odlišné od jednania sveta? (verš 25)

O t á z k a  k  m e d i t á c i i :
Život Pána Ježiša bol vždy príkladom služby. V Jánovi 13,1-15 je nám o službe veľa zjavené. 
Napíš, čo sa z tohto oddielu môžeš naučiť?

DÁVANIE SEBA SAMÉHO
Kresťania sú v Kristovi slobodní - ale nie preto, aby si robili, čo chcú, ale aby slúžili. Kto verí, 
bol  oslobodený od  hriechu,  aby slúžil  spravodlivosti  (Rímskym  6,18-19),  oslobodený od 
satana, aby slúžil Bohu (1.Petra 2,16), oslobodený od seba, aby slúžil iným (Galatským 5,13). 
Kresťania už nie sú nútení slúžiť veciam starého života, ale môžu dobrovoľne slúžiť veciam 
nového života.
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8. Ako označoval Pavol sám seba?     2.Korintským 4,5

     Ako sa tento jeho postoj prejavoval?  2.Korintským 12,15 
      

9. Uveď niekoľko vlastností dobrého služobníka.

Spýtaj sa tento týždeň niekoho, ako má vyzerať kresťanský služobník. Čo ti povedal?

AKO SA STAŤ SLUŽOBNÍKOM

Pokora
10. Na čo musíš pamätať? Ján 13,13-16

11. Ako služobník by si mohol začať byť na svoju službu pyšný.
      Aká zásada ti v tom zabráni? Lukáš 17,10

Pozornosť a pomoc druhým
12. Služobník je pozorný. „Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin“
      (Príslovia 20,12). Boh chce, by si používal oboje, načúval a pozoroval.
      Ako sa môžeš stať lepším poslucháčom?

      Ako sa môžeš stať lepším pozorovateľom?

Prečítaj si Príslovia 24,30-34 ako príklad človeka, ktorý sa učil pozorovaním.

13. Si si vedomý nejakých potrieb druhého človeka, ktoré by si ty mohol uspokojiť?

Prečítaj Príslovia 3,27 a 1.Jána 3,17. Čo ti tieto verše doporučujú?

Hodnotenie tvojej služby
14. Pokús sa teraz zhodnotiť svoju službu.

a) Uveď príklad, kedy si niekomu pomohol.

b) Uveď príklad, kedy si niekomu nepomohol, hoci si vedel, že pomoc potrebuje.
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c) Prečo si v jednom prípade pomohol a v tom druhom nie?

15. Prečo je dôležité pomáhať v malých veciach?             Lukáš 16,10

„Malé  úlohy,  v ktorých sme  verní  a  vytrvalí,  prinášajú  svoju  odmenu  a  sú  mozaikou  na 
chodníku úspechu.“

SLUŽOBNÍK DÁVA
Jednou z najviditeľnejších ciest pomoci druhým, je pomoc v hmotných a finančných veciach. 
Boh vie, že ak si ochotný dať veci viditeľné, budeš schopnejší dávať aj veci neviditeľné - svoj 
čas, skúsenosti, lásku, život. Dávanie je súčasťou života služobníka.
16. Aké sú novozákonné zásady dávania?

      2.Korintským 8,9

2. Korintským 9,8

17. Čo sľubuje Boh dávajúcim?

      Lukáš 6,38

      Filipským 4,19

18. Komu by si mal dávať - podľa veršov v nasledujúcej tabuľke? Môžeš uviesť konkrétnu 
      osobu?
odkaz komu mám dávať konkrétna osoba,

ktorej môžem dať
Príslovia 19,17

1.Korintským 9,14

Galatským 6,6

Jakub 2,15-16
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19. Zhodnoť svoje dávanie.
a) Máš plán dávania?

b) Komu teraz dávaš?

c) Mal by si svoju doterajšiu prax zmeniť? Ako to urobíš?

ZHRNUTIE

Pán Ježiš Kristus je tvoj príklad
Pán Ježiš Kristus nebol nútený stať sa služobníkom, ale stal sa ním dobrovoľne. Za svojho 
pozemského života slúžil ľuďom rôznym spôsobom a dával zo svojho, aby naplnil potreby 
ľudí.

Čo chce Pán od teba
Pán Ježiš Kristus pomohol všetkým, ktorí veria, a oni by zase mali slúžiť ostatným, vrátane 
ich duchovných vodcov.

Dávanie seba samého
Pretože Pán Ježiš chce, aby všetci kresťania slúžili druhým, potom ten, kto v Neho uveril, 
umiera sebe samému, aby mohol žiť pre druhých. Kresťania majú slobodu stať sa služobníkmi 
a môžu sa ako služobníci prejaviť najrôznejším spôsobom.

Ako sa stať služobníkom
Aby sa kresťan stal služobníkom, musí poznať, že to od neho Pán chce. Mal by si stále viac 
uvedomovať potreby druhých a robiť všetko, čo môže, aby druhým pomohol. Pokiaľ z času na 
čas zhodnotí, akým dobrým služobníkom je, pomôže mu to stávať sa služobníkom lepším.

Služobník dáva
Služobník dáva - sám seba, ale aj svoj majetok. Pán používa kresťanov, aby pomohol druhým 
a zasľubuje, že dávajúcemu požehná. Každý kresťan by mal mať svoj osobný plán dávania, 
ktorý by bol založený na biblických zásadách.
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