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NAJVÁŽNEJŠIE 
ROZHODNUTIE V ŽIVOTE

• Jednoznačnosť a výlučnosť (Matúš 6:24-25)

1. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.

2. Nebuďte ustarostení!

• Podmienky učeníctva (Lukáš 9:57-62)

1. Spoločnosť, majetok

2. Rodina, povinnosti

3. Minulosť, spomienky

• Investície (Lukáš 14:25-35)

1. Budovanie → riziko bankrotu

2. Boj → riziko porážky



PODMIENKY 
DUCHOVNÉHO RASTU

• Milosť
• „…vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána 

a Spasiteľa Ježiša Krista.“ (2Pt 3:18)

• Viera → poznanie (Hoz 4:6) a dôvera (Ž 9:11)
• „[spravodlivosť] …z viery k viere… (Rim 1:16)

• „Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.” (Rim 1:17)

• Láska → plné zaujatie Ježišom Kristom (1Kor 16:22)
• „Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka

nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky“ (Gal 5:6)

• „…Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5:5)

• Vytrvalosť
• „Kto však vydrží do konca, bude spasený.“ (Mk 13:13)

• …chvá lime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie 
k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. 
(Rim 5:3-4)



PROSTRIEDKY MILOSTI

• Slovo Božie

1. Čítanie Biblie (Lk 11:28)
2. Súvislé štúdium Biblie (Ján 5:39)

3. Kázanie (1Kor 1:21)

• Modlitba

1. Sám s Otcom (Mt 6:6)

2. V spoločenstve veriacich (Mt18:19-20)

• Spoločenstvo 

1. Večera Pánova (1Cor 10:16)

2. Jednota Svätého Ducha (



ŽIVOT  VIERY

• „Chodenie“ vierou
• „…chodíme vierou, nie videním“ (2Kor 5:7)

• „… nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné 
je dočasné, neviditeľné však večné“ (2Kor 4:18)

• Viera veľkých činov (zázraky)
• viera ako semienko horčice (Lk 17:6)

• Heb 11:1-35a

• Viera veľkej trpezlivosti (čakanie; utrpenie)
• viera ako vytrvalá vdova (Lk 18:1-8)

• Heb 11:35b-38

• Život pre budúci svet
• „…uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a 

zmŕtvychvstanie…“ (Lk 20:35)



DUCHOVNÁ DOSPELOSŤ

• …neprichádza automaticky plynutím času.

• …vyžaduje plnú odovzdanosť života Bohu.

• …robí kresťana platným orgánom Kristovho tela.

• …jej cieľom je oslava Ježiša Krista.


