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Rast 

Ježiš hovorí o raste niekoľko zaujímavých veci, ktoré odkrývajú duchovné princípy. Skôr ako si ich ukážeme, potrebujeme si 
uvedomiť, že rast je tu preto, aby sa dosiahla úroda. Zmyslom rastu je úroda. Nikto neseje do zeme obilie bez toho, aby 
očakával úrodu. Ježiš je Rozsievač. Ježiš ako rozsievač povedal o siatí dve dôležité skutočnosti, ktoré ovplyvnia rast: 

1. Počúvajte pozorne: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú 
úrodu (Jn 12, 24). 

2. Pripravenosť pôdy: jej druh, do ktorého sa seje, ovplyvní úrodu, resp. neúrodu (podobenstvo o rozsievačovi: Mt 13, 3 –
 23). 

 
Čo nám hovorí bod 1: 
Každé zrno má v sebe schopnosť priniesť úrodu! 
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“ 
(Jn 15, 16). 
Zrno tu má dva obrazy (významy): 
• Zrno = Božie slovo, ktoré má 100% schopnosť priniesť úrodu. Božie slovo má v sebe potenciál plodnosti. 
• Ježiš = Božie Slovo, ktoré je pripravené zomrieť, aby prinieslo úrodu ďalších zŕn.  
Kto sú tie ďalšie zrná? To sme my, priatelia! Čaká nás taký istý údel ako Ježiša Krista. Odumretie sebe samému a potom 
úroda!  

Čo nám hovorí bod 2: 
Pôda tu znamená srdce človeka. Kvalita pôdy tu určuje schopnosť srdca prijať slovo = zrno a niesť ho, veriť mu a uplatniť ho, 
teda činiť alebo, ak chcete, aplikovať. Úrodná pôda je v evanjeliu charakterizovaná poslušnosťou srdca. Poslušné srdce, ktoré 
sa podvoľuje Božej vôli, je schopné prijať zrno. 
Náš Majster povedal: „... učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). 
 
Učeníctvo sa má prejaviť v 3 oblastiach: 
1. Zmenou charakteru                           => posvätenie 
2. Byť vyzbrojený pre život a službu   => autorita  
3. Robiť druhých učeníkmi                   => plodnosť 
 
V tejto časti kurzu sa budeme zaoberať premenou charakteru. Pretože charakter je o srdci. Srdce je pôda. Kvalita charakteru 
určuje úrodu. Charakter je výsledok niekoľkých vecí: 
 
 
 
 
 
 
 
Na začiatku sú: myseľ a emócie. Spolu hýbu tvoju vôľou. Nad niečím premýšľaš, máš pri tom nejaké pocity, a potom sa 
rozhodneš, či to chceš alebo nie. Emócie môžu myseľ podporiť alebo zablokovať. Svojou vôľou pristúpiš k skutku- akcii. A keď 
niečo konáš opakovane, stáva sa z toho zvyk. Suma našich zvykov vytvára charakter. Ten určuje náš osud, naše určenie. 
 
Pozrime sa, ako táto schéma funguje pod vplyvom sveta:  
 
Myslenie a emócie: Svet sa snaží vtlačiť ti svoj spôsob zmýšľania (médiá) a podporiť v tebe tie emócie, ktoré podporia jeho 
zmýšľanie (sebectvo, lakomstvo, závisť, nekontrolovaný hnev atď.). 
Vôľa sa posunie do pozície žiadostivosti. (Veď prečo by som si to nemohol dopriať, ja môžem, no nie?) 
Nasleduje akcia, ktorá je zameraná na ukojenie žiadostivosti. Opakovaná akcia vyvodí zvyk alebo, ak chcete, závislosť – alebo 
inak, poviazanie. Výsledkom je charakter, ktorý sa prejaví navonok ako amorálny, vzdorovitý, sebecký, necitlivý... Charakter 
rozhodne o určení, o osude tu na zemi a hlavne vo večnosti. Tu na zemi rozhodne, ako bude tento svet vyzerať a kam bude 
smerovať. Vo večnosti rozhodne o mieste, kde dotyčný človek strávi všetok ten čas. 
Kto je pánom tohto sveta? Satan. 
 
Pozrime sa, ako táto schéma funguje pod vplyvom nebeského kráľovstva: 
 
Božia vôľa pre tvoj život je ukrytá v jeho mysli (myslenie) a srdci (emócie). Boh ti to zjavuje vo svojom slove. Jeho slovo Ťa 
volá k akcii. „Čo ma oslovujete »Pane, Pane,« keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6, 46). 
Opakovaná akcia spôsobí v tvojom živote vznik nového zvyku (to sa nazýva čnosť). Nový zvyk poznačí tvoj charakter. 
Charakter vykresľuje (určenie) tvoju podobnosť s Kristom. Táto podobnosť má vplyv na tento svet. Zastavuje jeho rozklad, 
prináša svetlo a soľ. 
 

myslenie 

emócie 

vôľa akcia určenie charakter zvyk 
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Boh nám dal poznať svoje zmýšľanie v Biblii. Biblia obsahuje všetko, čo si Boh myslí o sebe, o svete, ktorý stvoril, o nás ako 
jeho stvoreniach, o svojom Synovi a o budúcnosti. Je to návod, ako žiť tento život tu na zemi. V nebi ani v pekle nebudeme 
potrebovať Bibliu.  
Boh odkrýva v Biblii motívy svojho konania, svoje túžby, ktoré sa stávajú jeho plánmi. Jeho slovo nám zjavuje pravdu o hriechu. 
Má schopnosť premieňať našu myseľ a uzdravovať naše emócie.  
Tým, že necháme pôsobiť Božie slovo na naše mysle a vykonáme, čo nám hovorí, aby sme urobili, dáme mu možnosť 
premeniť nás.  
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je 
dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2). 
 
Učeníctvo je absolútna poslušnosť Božiemu slovu, absolútne podriadenie sa Majstrovi a absolútne činenie toho, čo 
hovorí, a to v čase, ktorý určuje. 
 
Vysvetlenie: Božie slovo býva ohraničené časom. Príklad: Anjel povedal Jozefovi: „Uteč do Egypta!“ a Jozef hneď vstal a šiel. 
Potrebujeme poznať časovú platnosť Božieho slova – či je to inštrukcia, ktorá sa má vykonať teraz, alebo napr. proroctvo. 
 
Boh vyjadruje svoju vôľu cez zjavené slovo, a to: 
• v písanej forme – Sväté písmo, 
• skrze svojho Ducha – inšpirácia, vnuknutie, inštrukcia. 
 
Boh urobil všetko preto, aby sme mu mohli slúžiť, oslavovať ho a prinášať ovocie: 
• Zmieril nás so sebou skrze kríž svojho Syna, takže máme pokoj s Bohom (Kol 1, 20). 
• Vytrhol nás z tohto sveta a preniesol nás do kráľovstva svetla (Kol 1, 13). 
• Voviedol nás do vzťahu so svojím Synom, aby sa v našom živote mohlo prejaviť ovocie. 
 
„Tak ste aj vy, bratia moji, zomreli zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby 
sme prinášali ovocie Bohu. Lebo kým sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne, podnecované zákonom, a prinášali 
ovocie smrti. Ale teraz sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí, aby sme tak slúžili po novom, 
v Duchu, a nie po starom, podľa litery“ (Rim 7, 4 – 6). 
 
Kým ste boli v tele – k významu porov.: „A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj“ (Rim 8, 6). 
„... veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti“ (Rim 8, 2). 
 
Takže, priatelia, naše mysle sú oslobodené v Kristovi Ježišovi, aby zmýšľali duchovne, teda podľa Boha!  
Zmýšľať podľa Boha znamená žiť dôsledne život podľa jeho slova. Život podľa jeho slova sa odrazí na tvojom a mojom 
charaktere. To prinesie ovocie. Ovocie má v sebe plodnosť zrodiť nový život. 
 
Prakticky to znamená, že všetky oblasti svojho života musíš podriadiť pravde Božieho slova. Potrebuješ vedieť, čo si Boh myslí 
o tvojich vzťahoch k blížnym, k spravovaniu financií, zdraviu, odpočinku, práci, sexu a pod. (Tieto oblasti si prejdeme v 
pracovných listoch.) 
 
Ak ich nepodriadiš a nebudeš ich žiť podľa Božieho slova, hoci môžeš – lebo Kristus ťa skrze svojho Ducha oslobodil a 
uschopnil –, nebude žiadne ovocie. Ak na tvojom živote nebude ovocie, neosláviš Boha. To znamená, že mu tým vlastne 
povieš: „Ja nemôžem byť taký a žiť tak ako ty. Vieš, ty si sa trochu mýlil, keď si si myslel, že si ma stvoril na svoj obraz.“ A tým 
mu tiež povieš, že aj jeho Syn sa „sekol“, ak položil svoj život za to, aby si tým obrazom mohol byť napriek hriechu, ktorý 
zruinoval tvoj život. 
 
„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá 
ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. 
Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy 
ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo 
mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje 
slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete 
sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, 
ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo 
vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15, 1 – 11) 
 
 
Priatelia, Boh s nami, máme tu trochu práce na sebe, inak sa nemôžeme volať jeho učeníkmi! 
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Pracovná časť pre skupinku: 
 
A. Kľúčové verše z Písma: 
(Vyhľadaj tieto verše v Písme a vypíš ich do riadkov.) 
 
Jn 12, 24 ............................................................................................................................................................................................. 
Mt 13, 3 – 23 ...................................................................................................................................................................................... 
Rim 12, 2 ............................................................................................................................................................................................ 
Rim 7, 4 .............................................................................................................................................................................................. 
Kol 3, 2 – 4 ......................................................................................................................................................................................... 
 
B. Otázky a námety na diskusiu: 
 
1. Ktoré dve veci sú kľúčové pre úrodu (ovocie) v tvojom živote? 
......................................................................................................................................................................................... 
2. Ako sa tieto dve veci dotýkajú práve teba? Čo potrebuješ napraviť, zlepšiť, aby bola lepšia úroda? 
.......................................................................................................................................................................................... 
3. Čo si sa naučil od svojho Majstra za posledné dva týždne? (Veď vieš, že je tichý a pokorný srdcom.) Buď konkrétny. 
.......................................................................................................................................................................................... 
4. Prečo ide Bohu o náš charakter? (Vysvetli to krátko a výstižne.)  
.......................................................................................................................................................................................... 
5. Ako docieliš zmenu svojho charakteru? Aké prostriedky použiješ? 
.......................................................................................................................................................................................... 
6. Myslíš si, že ako kresťan žiješ vo svete? Aké je tvoje zmýšľanie? Nájdeš v ňom prvky sveta alebo prvky nebeského 
kráľovstva? 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
C. To najdôležitejšie (Zhrnutie a aplikácia) 
 
1. Úroda v našich životoch nenastane bez odumretia sebe a bez dobrej pôdy. 
2. Ovocie sa v našich životoch dostaví premenou charakteru na podobu Ježiša Krista. 
3. Boh nám nechal návod v Božom slove, ktoré je vyjadrením jeho vôle.  
4. Máme si premeniť svoju myseľ podľa jeho mysle – t. j. zmýšľať ako on a aplikovať slovo, teda činiť to, čo  
    hovorí, v čase, keď to hovorí. 
5. Táto vedomosť musí zmeniť nás spôsob štúdia Písma. Potrebujeme viac času na rozjímanie. 15 minút už nebude  
    stačiť. To bolo pre deti. Ty si učeník, a preto potrebuješ viac! 
5. Boh nás pre túto úlohu uschopnil tým, že nás oslobodil od starého spôsobu myslenia (života) v Ježišovi Kristovi   
    (Rim 7). 
6. Boh nám dal svojho Ducha, aby sme žili podľa jeho milosti. Tento Duch je Kristov a premieňa nás na čoraz  
    slávnejšiu podobu Ježiša Krista (2 Kor 3, 17 – 18). 
 
D. Domáca úloha pre každého učeníka (do budúceho stretnutia) 
Nájdi v Písme jeden verš, ktorý je pre teba kľúčový v danej životnej oblasti, naplň si týmto veršom myseľ (pravidelne o ňom 
denne rozmýšľaj) a uplatni, aplikuj toto slovo do života. 
 
Oblasti: 
 
Moja intimita s Bohom. 
Môj vzťah k rodičom. 
Môj vzťah, myšlienky voči druhému pohlaviu. 
Môj vzťah k blížnym v tomto spoločenstve, Cirkvi, vlasti. 
Môj vzťah k nadriadeným, vedúcim v práci v Cirkvi, v spoločenstve, v spoločnosti. 
Môj vzťah k financiám (správa, dávanie), k práci (svedomitosť, profesionalita). 
Moje manželstvo, výchova detí. 
Sex, čistota, predmanželský sex. 
Môj vzťah k Cirkvi. Moje poslanie, misia na tomto svete. 


