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Potreba osobného nasadenia pre rast a osobnej zodpovednosti 
 
Pár slov na úvod k tejto kapitole: 
Neblahým dedičstvom komunizmu je spôsob myslenia ľudí v súčasnosti, hoci starý režim padol pred viac 
ako 15 rokmi. Komunizmus nebol Boží vynález, a preto sa netreba čudovať, že následky sú deštruktívne. 
Kam tým mierim? Jedným z prvkov ideológie komunizmu bolo, že všetci sme si rovní a všetko máme 
spoločné. Rozvediem tú druhú časť – všetko je spoločné –, i keď aj názor, že všetci sme si rovní, by stál za 
to. Určite sa k nemu vrátim, ak budeme hovoriť o vodcovstve a osobe vodcu.  
Tento prístup spôsobil, že bola potlačená identita jednotlivca. Človek sa stal indivíduom v kolektíve. Nad 
kolektívom bol výbor, nad výborom strana. Každý, kto vyčnieval z radu, bol ubitý. Čo to spôsobilo v myslení 
ľudí? Presvedčenie, že tam v ústredí to niekto riadi, ja nemusím a vlastne ani nemôžem robiť nič sám. 
„Strana rozhodne, strana to vykoná.“ Jednotlivcovi bola upretá možnosť vlastného rozhodnutia a tým aj 
prevzatia zodpovednosti. Súhlasíte v tom so mnou? (Myslím, že tí starší určite.) 
Tento spôsob myslenia v nás stále pretrváva a prináša neblahé ovocie. Vo firme sa zahraniční manažéri 
sťažujú, že Slováci nevedia pracovať samostatne, že sa boja robiť rozhodnutia a čakajú, že niekto iný 
rozhodne a vykoná. Bojíme sa robiť vlastné rozhodnutia, lebo sa bojíme následkov týchto rozhodnutí. 
Chceme, aby našu zodpovednosť niesol niekto iný. 
Spôsob myslenia je ako vzorec v našej mysli, ktorý usmerňuje našu vôľu. Vôľa je potrebná pre skutok. 
Ako sa zbaviť starých a nesprávnych vzorcov myslenia? Odpoveď: Poznaním pravdy Božieho slova. 
 
Toto myslenie je prítomné aj v mysliach nás kresťanov. 
 
Ak nám kazateľ povie, že Kristus za nás zomrel, a použije napr. úryvok z Listu Rimanom, pripadá nám táto 
zvesť neosobná. Akosi sa v nej nevieme nájsť. Nejako chápeme, že aj ja som v tom počte ľudí, ale nevieme 
to vztiahnuť na seba. Nevieme z toho vyvodiť potrebný osobný zaver. 
 
Rim 5, 6 – 11 
6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. 7 Sotvakto zomrie za 
spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám 
tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od 
hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna 
vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. 11 A nielen to: ešte 
sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. 
 
Je absolútna pravda, že Ježiš zomrel na kríži za všetkých ľudí a tak vydobyl spásu pre všetkých. Ale taktiež 
je absolútna pravda, že Ježiš zomrel za každého jedného človeka v tej mase ľudí, ktorí sa narodili a ešte 
narodia až po koniec sveta! Jeho smrť bola osobná pre každého jednotlivca zvlášť, a teda aj pre mňa. 
 
To, že je podstatné chápať spásu osobne, dosvedčuje Ježiš Nikodémovi v Jn 3, 1 – 21. 
 
Nikodém prišiel za Ježišom a obdivoval jeho skutky. Povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako 
učiteľ.“ 
Ježiš na to: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“  
Nikodém: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý?“ (Nikodém bral Ježišove slová osobne.) 
Ježiš: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, 
je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ 
 
Duchovné znovuzrodenie nie je len nejaký bonus pre život človeka, ale otázka života alebo smrti. 
Jn 3, 15 – 16: „... aby každý, kto verí, mal v ňom (v Božom Synovi) večný život. Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ 

 
Duchovné znovuzrodenie je kľúčom pre náš duchovný rast. Je to začiatok duchovného rastu.  
Tak je to na tomto svete – aby dieťa mohlo vyrásť na samostatného jedinca, musí sa najskôr narodiť. Všetky 
veci v jeho živote, všetok rast, určenie a úžitok príde až po pôrode. 
Myslím, že by nemalo žiadny význam hovoriť bábätku v brušku o tom, ako sa má naučiť chodiť, jesť, správať 
v jednotlivých životných situáciách. Bolo by to predčasné a bez úžitku. Tieto veci prídu na rad v správnom 
poradí, ale až po pôrode. Takto je to aj v duchovnom svete – v nebeskom kráľovstve. 
 
Osobné svedectvo: 
Niekoľko rokov som robil vedúceho stretka v jednej dedine. Začali sme s trochou modlitby a preberali sme 
rôzne témy, či už duchovné, alebo vecné zo života. Niekedy sme pracovali s Písmom. Nebolo to zlé, ale 
nebadal som rast u svojich priateľov. Mávali sme fajn čas, dobré výlety, ale trápilo ma, že oni duchovne 
nenapredujú. Po dvoch rokoch niektorí z nich zo stretka odišli a vrátili sa takpovediac do sveta. 
Toto ma bolelo. Ja osobne som prežil skúsenosť odovzdania života, ale nevedel som túto skúsenosť 
odovzdať ľuďom, vlastne som vtedy ani nevedel, že toto je začiatok. Uvedomil som si, že neviem, ako na to. 
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Boh mi vtedy ponúkol šancu zúčastniť sa ročného učeníckeho kurzu v komunite Apostolos. Pochopil som, že 
sa musím stať najprv učeníkom Ježiša Krista a on ma naučí, ako chytať ryby – ľudí pre jeho kráľovstvo. 
Martin 
 
Vráťme sa však k Nikodémovi. 
Nikodém znovuzrodeniu veľmi nerozumel, a preto sa spýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu povedal: „Ty si 
učiteľ Izraela a toto nevieš?“ V 12. verši Ježiš hovorí: „Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, 
akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?“ 
Čo chcel Ježiš touto vetou povedať? Touto vetou určil, že duchovné znovuzrodenie patrí do tohto 
pozemského sveta! Má sa to stať za nášho života. Čím skôr, tým lepšie, lebo ak sa to udeje, môže nastať 
proces rastu. 
 
V čom spočíva toto znovuzrodenie 
Je to osobná viera v Ježiša Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie, dokonaná, vyjadrená skutkom – krstom. Je 
to porozumenie, prečo sa to stalo a čo to znamená konkrétne pre mňa. Prečo musel Ježiš prísť na túto zem 
a prečo iba on mohol priniesť pokoj do môjho vzťahu s Otcom.  
List Kolosanom 1, 20 – 22: 
„... pre jeho (Kristovu) krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. Aj vás, čo ste boli 
kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril 
so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony.“ 
 
Znovuzrodenie je obrátenie k Bohu, je to ľútosť nad opačným smerom nášho života. Sú to slzy, lebo 
spoznávame, aký je voči nám Boh milosrdný. 
 
Dobre, ale niekto povie – ja som bol pokrstený, keď som bol dieťa, chodím do kostola, moje svedomie mi nič 
nevyčíta, hriechy vyznávam. Verím, že Ježiš prišiel na túto zem od Boha a že zomrel na kríži. 
Aký problém? 
 
Nedalo by sa nič namietať, iba to, že to nie je všetko, čo Ježiš chcel, aby sme získali ako benefit z jeho smrti 
za nás. 
List Rimanom 5 a List Kolosanom 1 hovoria o pokoji s Bohom, o priateľstve s Bohom. Toto sú atribúty 
vzťahu. Boh nám v Ježišovi neponúkol iba večný život s ním v nebi, Ježiš nám nezabezpečil iba teplý, dobrý 
„flek“ v nebi, ale priniesol vzťah s Otcom. To je to, čo povedal: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie“ (Jn 10, 10). 
 
Duchovný pôrod dieťaťa 
Ako na to? Ako duchovne splodiť dieťa? Ako priniesť túto život premieňajúcu skutočnosť do životov našich 
blízkych – manžela, manželky, vlastných detí, rodičov, súrodencov, kolegov v práci, členov nášho stretka, 
občanov Slovenskej republiky? (Poradie má svoj význam.) 
 
V Jn 1, 9 – 12 sa píše: 
9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a 
svet ho nepoznal. 11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 
12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13 čo sa nenarodili ani z 
krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 
 
Duchovné znovuzrodenie je vôľou Boha. Je to jeho „biznis“. Biblia nám dáva istotu, že Boh túži, aby sme 
poznali jeho syna Ježiša a mali v ňom odpustené hriechy, oveľa viac, než po tom túžime my. Toto vedomie 
nás ako vedúcich stavia do úplnej inej pozície. Nie my spôsobujeme znovuzrodenie. Túto vec nijako 
nevyrobíte. Nemôžete si ani povedať, že dovtedy a dovtedy spozná Pána celé vaše stretko a do roka celá 
dedina. Môžete a musíte po tom túžiť, modliť sa za to, avšak to, či ľudia vo vašej rodine, v stretku, v krajine 
budú poznať Ježiša osobne, živo, vrúcne a budú ho nasledovať, záleží len na Bohu. 
 
Ježiš povedal: „Nik nemôže prísť ku mne, ako ho nepritiahne Otec.“ 
A Otec to naozaj chce, inak by nebol poslal Syna na zem. 
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Efezanom 1. kapitola 
3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,   

ktorý nás v Kristovi požehnal 
 všetkým nebeským duchovným požehnaním.  
4  Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, 
 aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;  
5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, 
 aby sme sa skrze Ježiša Krista  
 stali jeho adoptovanými synmi  
6 na chválu a slávu jeho milosti, 
 ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 
7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, 
 odpustenie hriechov, 
 podľa bohatstva jeho milosti, 
8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti,  
9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle 
 podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, 
 čo si v ňom predsavzal 
10 uskutočniť v plnosti času: 
 zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, 
 čo je na nebi aj čo je na zemi. 
 
Všetky slová v tomto úryvku sú dôležité, ale keď si prejdete tie žlto vyznačené, možno vám Duch dá 
pochopiť hĺbku toho, čo Boh učinil pre každého človeka ešte pred stvorením sveta. 
 
Rozdiel medzi telesným narodením a duchovným znovuzrodením 
 
Telesné narodenie: 
 
Keď som bol malý, pýtal som sa mamy, ako som sa narodil, ako som prišiel na tento svet? 
Povedala mi: „Vieš, s ockom sme sa tak veľmi mali radi, že z tej lásky si sa narodil ty!“ 
 
Malé deti chcú vedieť, ako sa stalo, že prišli na tento svet. Potrebujú mať istotu, že boli chcené, očakávané. 
Vo veku, keď to deti potrebujú, im o tom rodičia veľa hovoria, vysvetľujú a hlavne ich uisťujú o svojej láske. 
Neviem, ako vás, ale mňa vtedy potešilo, že mi rodičia povedali, že sa mali radi a z ich lásky som vznikol ja. 
Pamätám si to dodnes. Všetky tieto slova prichádzajú a majú rozhodujúci vplyv a osoh v živote dieťa až po 
jeho narodení. Slová majú moc. Ak vám rodičia hovoria, že vás milujú, že ste tu mali byť a že sú s vami 
spokojní, tak sa s veľkou pravdepodobnosťou vyviniete na zdravého, duchovne pevného jedinca. 
V jednoduchosti by tu mohol platiť vzorec:  
láska rodičov + vôľa rodičov vyjadrená skutkom = narodenie + uisťovanie dieťaťa o láske 
 
Duchovné znovuzrodenie: 
 
Je veľmi podobné, len postupnosť je trochu odlišná: 
 
vôľa Otca + uisťovanie o jeho láske + vôľa človeka vyjadrená skutkom = znovuzrodenie + uisťovanie 
Ducha 
 
Preberme si tento vzorec trochu zblízka. Ak porozumieme jeho zložky, budeme veľmi efektívni v spolupráci s 
Bohom na duchovnom znovuzrodení ďalších detí v Božej rodine. 
 
Vôľa Otca. – Tú sme si už prebrali. Vieme, že je vždy a je kľúčová. Otec absolútne preberá zodpovednosť 
za to, čo splodí. 
Uisťovanie o jeho láske. – Toto je veľmi dôležitý prvok. Uisťovanie vytvára vieru. Deje sa slovom a 
príkladom, svedectvom. Tak ako uisťovanie rodičov privedie dieťa k viere, že je prijaté a milované, tak je to 
aj pri znovuzrodení. Boh sa v tomto prvku dobrovoľne obmedzil na ľudí. Chce, aby ľudia, ktorí ho už poznali 
a zažili jeho lásku, hovorili, aby o tom uisťovali druhých. Toto uisťovanie sa deje od čias Ježiša Krista. Boli to 
práve jeho učeníci, ktorí vyšli s posolstvom, že Boh miluje ľudí, a preto im odpúšťa hriechy v Ježišovi 
Kristovi. Toto je evanjelizácia = šírenie dobrej správy o Božom prijatí. Samozrejme, že to nie sú obyčajné 
slová, ktoré hovoríme o Bohu, a už vôbec nie sú prázdne, lebo vtedy pôsobí Boží Duch. 
„... evanjelium... je Božou mocou na spásu každému, kto verí“ (Rim 1, 16) a je tu ešte moc svedectva, ktoré 
je pravdivé a Boh ho potvrdzuje v pôsobení Ducha. Svedectvo je slovo pravdy o tom, čo Boh vykonal v 
tvojom živote. 
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Ak tieto dve veci robíme vhodným spôsobom, ak ich podávame ľudom v našom okolí, Boh pôsobí svojou 
vôľou a do ich životov začne prúdiť milosť. Táto milosť má formu dobroty. Dobrota privedie ľudí k pokániu 
(Rim 2, 4). 
Vôľa človeka vyjadrená skutkom. – Ak sú splnené body 1. a 2., tak potrebujeme človeku vysvetliť, že 
zmenu svojho zmýšľania o Bohu a o sebe potrebuje vyjadriť činom. 

1. Ak nebol ešte pokrstený, potrebuje tak urobiť krstom. V krste sa prijatá viera vyznáva verejne. 
2. Ak je pokrstený, ale jeho život nevykazoval vzťah s Ježišom a Ježiš nebol Pánom jeho života, 

potrebuje túto zmenu svojho postoja vyznať verejne. Tomuto sa hovorí obrátenie pokrstených 
(Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl. 1427 n.). Ak takýto človek robí pokánie v srdci, verí na 
spravodlivosť a ústami vyznáva, že Ježiš je Pán, tak bude spasený (Rim 10, 9). 

Čo znamená, že Ježiš nebol jeho Pánom? To znamená, že človek nežil v podriadenosti Bohu, jeho slovu. Žil 
v rebélii. Rebélia má rôzne stupne. Človek môže pokojne chodiť celý život do kostola a myslieť si, že žije v 
poriadku s Bohom, ale jeho život nemusí vôbec vykazovať známky podriadenosti. Napr. kradne alebo žije v 
smilstve, cudzoložstve, v ohováraní, nespravuje dobre financie, závidí, opíja sa a pod. 
 
Znovuzrodenie. – Je výsledok prvkov na ľavej strane rovnice a štart pre duchovný rast. 
Uisťovanie Ducha. – Jeho sladká prítomnosť až jednoduchosť v živote znovuzrodeného alebo obráteného 
kresťana. Modlitba ide ako po masle, Boh odstráni všetky prekážky. Takýto človek prežíva Božiu lásku veľmi 
intenzívne, pocitovo. Je veľmi nadšený a táto prítomnosť Ducha spôsobuje, že človek prijíma uistenie, že je 
Bohom milovaný a že mu Boh odpustil hriechy. Prítomnosť Ducha ho bude uisťovať a maznať, ale po 
krátkom čase (cca 1 – 3 mesiace) ho začne viesť k hlbšiemu poznaniu Boha. Duch začne budovať v človeku 
vieru. Tá je potrebná, aby sa jeho uistenie nezakladalo len na pocitoch, ale na viere v Boha a jeho slovo.  
Rada pre vás ako vedúcich: Potrebujete zachytiť toto obdobie života kresťana, tešiť sa z neho a prejaviť 
dotyčnému radosť, veď to je veľká vec a v nebi je z toho veľká oslava. Zároveň musíte využiť vanutie Ducha, 
ktorý sa oprel do plachty, aby ste loďku posunuli ďalej. Rozumiete? Musíte rozoznať čas, keď treba prejsť od 
mlieka k tuhej strave. Tuhá strava je potrebná pre rast. Ešte nikto nevyrástol z materského mlieka. Viete 
prečo? Lebo toto mlieko po čase zmizne tak, ako sa stratí z prsníkov každej ženy. Ak sa dieťa nenaučilo 
prežúvať tuhú stravu, bude mať vážne problémy prežiť, dokonca môže umrieť. Kto ho to naučí? Iba 
duchovný otec alebo mama. Čiže ty! 
 
Vieme, čo je mlieko a čo tuhá strava? Ak nie, tak nám to dieťa neporastie? 
 
Hebr 5 

11 O tom by sme mali veľa čo hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli počúvať. 12 Lebo 
hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným 
prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie pevný pokrm. 13 A nik, kto dostáva mlieko, 
nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa. 14 Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom 
majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla. 
 
Hebr 6 
 1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme 
znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha, 2 učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z 
mŕtvych a večnom súde. 3 A to urobíme, ak to Boh dovolí. 
 4 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi 
Ducha Svätého, 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, 6 a potom odpadli, aby sa znova obnovili 
pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. 7 Aj zem, ktorá pije dážď, 
čo na ňu často padá, a rodí užitočnú bylinu tým, pre koho ju obrábajú, dostáva požehnanie od Boha. 8 Ak 
však rodí tŕnie a bodľač, je zavrhnutá a blízka kliatbe; jej koniec je spálenie. 
 
Ale o tom až nabudúce. Nabudúce budeme rozprávať o strave a raste. Budeme sa trošku zaoberať 
gastronómiou  vo vzorci: 
 
znovuzrodenie + strava = rast 
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