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ZNAKY DOSPELOSTI
(psychológia)

1. Schopnosť dlhodobých záväzkov

2. Odolnosť voči lichoteniu a zhadzovaniu.

3. Pokora. Realistické seba-hodnotenie.

4. Rozhodovanie založené na charaktere, nie 
pocitoch.

5. Vďačnosť za pozitívne životné okolnosti.

6. Ochota vzdať sa svojich záujmov v prospech iných.

7. Otvorenosť pre skúsenosti iných.



DOSPELÝ KRESŤAN 
SA SPRÁVA AKO…

1. Nové stvorenie.

2. Dieťa v Božej rodine.

3. Svedok Kristovho vzkriesenia.

4. Vďačný dlžník, ktorému bol odpustený celý dlh.

5. Ovca v Ježišovom stáde.

6. Pútnik na ceste svetom do neba.

7. Orgán Kristovho tela.

8. Kameň v Božom chráme.

9. Kňaz predstupujúci pred Boha za iných ľudí.

10. Bežec na dlhé trate.

11. Roľník čakajúci úrodu.

12. Vojak v Božej armáde.

13. …



ELEMENTÁRNE PREDPOKLADY 
RASTU K DOSPELOSTI

1. Motív
• vďačnosť (Rim 12:1) 

2. Cieľ
• podoba Syna Božieho (Rim 8:29)

• „Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní 
a zmietaní závanom hocijakého učenia“ (Ef 4:14)

3. Prekážky rastu k dospelosti
• (1) svet; (2) Satan; (3) zlé žiadosti (Ef 2:1-3)

• (1) nechápavosť; (2) plytkosť; (3) nesústredenosť (Mat 13)

4. Vychovávateľ/Vodca/Tréner/Učiteľ/Veliteľ
• Boh ako otec (Heb 12:8-9)

• Ježiš ako učiteľ a pán (Ján 13:13)

• Svätý Duch ako poradca a vodca (Ján 14:16; Rim 8:14)



OBLASTI DUCHOVNEJ 
DOSPELOSTI



SILA

1. Zdroj: Božia milosť

• „posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi“ (2Tim 2:1)

2. Prostriedok: viera

• [Abrahám] „…stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu 
Bohu“ (Rim 4:20)

3. Kanál: radosť

• „…radosť Hospodinova je vaše útočisko“ (Neh 8:10)

4. Účel: obstáť v boji

• „…aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla (Ef 6:10-11)



CHARAKTER
1. Východisková podmienka: pokora

• „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo 
som tichý a pokorný srdcom.“ (Mat 11:29)

2. Prostriedky: identifikácia s Kristom v smrti a vzkriesení
• „Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu 

podobní aj vzkriesením.“ (Rim 6:5)

• Otcova výchova (Heb 12:7)

3. Vlastnosti: ovocie Svätého Ducha
• „…ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 

láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie“ 
(Gal 5:22)

4. Cieľ: podoba Ježiša Krista
• „Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo 

vás nebude stvárnený Kristus.“ (Gal 4:19)



POZNANIE

1. Začiatok: sebapoznanie
• „[Tešiteľ]  …ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a 

súd.“ (Ján 16:8)

2. Prostriedok: zjavenie Svätého Ducha a Božie Slovo
• [aby vám Boh dal] Ducha múdrosti a zjavenia, …aby ste 

vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy
jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je 
jeho moc (Ef 1:17-19)

• „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva“ (Kol 3:16)

3. Kontrola správnosti: oslobodzovanie od hriechu
• „…spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:32)

4. Cieľ: moc vzkriesenia a účasť na Kristovom utrpení
• „…aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i 

účasť na jeho utrpeniach” (Fil 3:10)



PRÁCA/SLUŽBA

1. Kvalifikácia: duchovné dary

• talenty (Lk 19:11-27)

• charizmy (Rim 12; 1Kor 12; 1Pt 4:10-11)

• služby (Ef 4:11-14)

2. Motív: láska

• „…navzájom si slúžte v láske“(Gal 5:13)

3. Podmienka: vernosť

• „Od správcov sa nežiada nič iné, len aby sa každý 
preukázal ako verný.“ (1Kor 4:2)

4. Cieľ: spoločenstvo v Kristovi

• „Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali
v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne
spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa
v láske podľa toho, ako je dané každej časti.“ (Ef 4:15-16)


