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1. kapitola

Najdôležitejšie  
rozhodNutie, aKé Kedy 

sPravíte
Ste nespokojní so svojím životom? Ak áno, nie ste 

sami. Mnoho ľudí je unavených, uťahaných, prázdnych 
a nenaplnených. Niektorí skúšajú náboženstvo v náde-
ji, že im prinesie riešenie na to, ako sa cítia a skončia 
iba zavalení bremenom bezduchých a nezmyselných 
pravidiel, ktoré nedokážu dodržiavať. Ak tiež skúšate 
náboženstvo, neznamená to ešte, že ste vyskúšali aj 
Boha ako riešenie pre váš prázdny, frustrujúci a vinou 
hnaný život. 

Ak sa potrebujete cítiť milovaní, ak potrebujete mať 
priateľa, ak potrebujete mať odpustené svoje hriechy 
a ak potrebujete budúcnosť ... Ježiš Kristus je tou 
odpoveďou pre vás. On čaká na to, aby vám dal nový 

h
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Najdôležitejš ie rozhodnutie,  aké kedy spravíte

život a spravil z vás nové stvorenie.
Ak nie ste spokojní so svojím životom, musíte niečo 

zmeniť. Ak stále robíme tie isté veci, ktoré sme robili 
vždy, budeme mať život, ktorý sme mali doteraz. Mu-
síte spraviť rozhodnutie a je to to najdôležitejšie rozho-
dnutie, ktoré kedy spravíte.

To rozhodnutie je dôležitejšie ako výber zamestna-
nia, výber vysokej školy, výber životného partnera, kam 
investujete vaše peniaze alebo kde budete bývať. Toto 
rozhodnutie sa týka večnosti. Večnosť je čas bez konca 
a všetci potrebujeme vedieť, kde ju strávime. Existuje 
život po smrti. Keď zomriete, vaša existencia nekončí, 
len začnete existovať na inom mieste. Hovorí sa, že 
zomieranie je ako prechod cez otočné dvere. Jednodu-
cho, odídete z jedného miesta a prídete na ďalšie.

Chcete mať vzťah s Bohom tu, na zemi a žiť s Ním na 
večnosti? Ak áno, tak potrebujete prijať Ježiša Krista ako 
svojho Záchrancu. Všetci sme zhrešili a všetci potrebu-
jeme Záchrancu. Boh poslal svojho jediného Syna, aby 
zaplatil pokutu za náš hriech. Ukrižovali Ho a On pre-
lial svoju nevinnú krv, a tak zaplatil za naše previnenia. 
Zomrel a bol pochovaný, no na tretí deň vstal z mŕtvych 
a teraz sedí v nebi po pravici Boha Otca. On je jedinou 
nádejou, ako získať pokoj, radosť a vysporiadaný vzťah 
s Bohom.
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Nový spôsob života

Biblia učí, že ak máme byť zachránení od svo-
jich hriechov, musíme vyznať a uznať, že Ježiš je Pán 
a vo svojom srdci musíme veriť, že Boh Ho vzkriesil z 
mŕtvych.

Pretože ak uznáš a svojimi ústami vyznáš Ježiša 
ako Pána a vo svojom srdci uveríš (začneš 
dôverovať, budeš sa toho držať, začneš sa 
spoliehať na tú pravdu), že Boh ho vzkriesil z 
mŕtvych, budeš spasený.

Rimanom 10,9

Tento typ viery je viac než len rozumovým uznaním 
nejakej pravdy – je to niečo úprimné, čo pramení zo 
srdca. Veľa ľudí verí, že Boh existuje, no zároveň nie je 
ochotných, odovzdať Mu svoj život. Boh je pôvodca 
života a On si praje, aby ste ochotne a radi odovzdali 
späť svoj život Jemu. Boh vás stvoril so slobodnou vôľou 
a nebude vás nútiť, aby ste sa rozhodli pre Neho. Avšak 
to, či to spravíte alebo nie, rozhodne o kvalite života, 
ktorý žijete tu, na zemi a stane sa rozhodujúcim fakto-
rom, ktorý ovplyvní, kde po svojej smrti strávite svoju 
večnosť.

Darí sa vám dobre zvládať svoj život? Ak nie, prečo 
ho neodovzdáte Tomu, ktorý vás stvoril a ktorý vie  
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o vás viac, než budete vy kedy o sebe vedieť? Keby som 
si kúpila auto a začala mať s ním problémy, priniesla by 
som ho späť k ľuďom, ktorí ho vyrobili, aby ho mohli 
opraviť. Ten istý princíp platí aj u Boha. On vás stvoril 
a veľmi vás miluje. Ak váš život nie je pre vás uspoko-
jujúci, tak s ním príďte k Nemu, aby ho mohol opraviť.

 Ako som už predtým povedala, nič sa nezmení, 
pokým nespravíte rozhodnutie. Chcete byť kresťanom? 
Ste pripravení, odovzdať Bohu nielen svoj hriech, ale 
aj svoj život? Ste pripravení, odvrátiť sa od svojich 
hriešnych ciest a naučiť sa žiť úplne novým spôsobom 
– životom s Bohom a pre Boha? Ak áno, pokračujte  
v čítaní, pretože existuje život, ktorý máte na dosah  
a ktorý je ďaleko lepší, ako to najlepšie, čo si dokážete 
predstaviť. Je k dispozícii všetkým. Nikto nie je vyne-
chaný. Boh o vašej budúcnosti hovorí toto:

Ja poznám svoje myšlienky a zámery, ktoré 
mám s vami — znie výrok Hospodina — sú to 
myšlienky zámery pokoja, a nie nešťastia; dám 
vám v konečnom dôsledku budúcnosť a nádej.

Jeremiáš 29,11

Nikto nemôže toto rozhodnutie spraviť za vás. Je to 
vaše rozhodnutie a je to len na vás. Akú kvalitu života by 
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ste chceli dosiahnuť? Naozaj chcete postupovať podľa 
vzoru, ktorý vidíte v našej súčasnej spoločnosti? Božie 
Slovo hovorí, že na svet sme prišli úplne bez ničoho  
a odídeme úplne bez ničoho (1. Timoteovi 6,7). Boh je 
alfa a omega, počiatok aj koniec. Na počiatku bol Boh  
a na konci bude Boh. Každý človek bude stáť pred Bo-
hom a bude sa zodpovedať za svoj život (Rimanom 
14,12). Teraz je čas, pripraviť sa na to. Vždy hovorím: „Už 
či ste pripravení alebo nie, Ježiš prichádza.“ Pripravte 
sa teraz, teraz spravte správne rozhodnutie, pretože 
neskôr už môže byť príliš neskoro.
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2. kapitola

všetci sme zhrešili
Hriech je vedomá neposlušnosť poznanej Božej vôle. 

Všetci sme zhrešili. Na svete neexistuje nikto, kto by nik-
dy nezhrešil (Rimanom 3,23; Kazateľ 7,20). To je tá zlá 
správa – avšak existuje aj dobrá správa. Všetci môžeme 
zakúsiť odpustenie a byť ospravedlnení Bohom. 

Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 
[Všetci] sú ospravedlňovaní zadarmo, jeho 
milosťou (Jeho nezaslúženou priazňou a mi-
losrdenstvom), vykúpením v Ježišovi Kristovi.

Rimanom 3,23-24

Ježiš už zaplatil za vaše hriechy; vám stačí uveriť  
a prijať to. Ak si priznáte svoje hriechy, oľutujete ich  
a budete ochotní, úplne sa od nich odvrátiť, Boh vám 
odpustí a spraví z vás nového človeka. 

h



13

2. kapitola

všetci sme zhrešili
Hriech je vedomá neposlušnosť poznanej Božej vôle. 

Všetci sme zhrešili. Na svete neexistuje nikto, kto by nik-
dy nezhrešil (Rimanom 3,23; Kazateľ 7,20). To je tá zlá 
správa – avšak existuje aj dobrá správa. Všetci môžeme 
zakúsiť odpustenie a byť ospravedlnení Bohom. 

Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 
[Všetci] sú ospravedlňovaní zadarmo, jeho 
milosťou (Jeho nezaslúženou priazňou a mi-
losrdenstvom), vykúpením v Ježišovi Kristovi.

Rimanom 3,23-24

Ježiš už zaplatil za vaše hriechy; vám stačí uveriť  
a prijať to. Ak si priznáte svoje hriechy, oľutujete ich  
a budete ochotní, úplne sa od nich odvrátiť, Boh vám 
odpustí a spraví z vás nového človeka. 

h

14

Všetci  sme zhreš i l i

Ale ak [si dobrovoľne priznáme, že sme zhrešili 
a] vyznávame svoje hriechy, on je verný a spra-
vodlivý (verný voči svojej podstate a voči svo-
jim sľubom): Odpustí nám hriechy [zruší naše 
priestupky] a očistí nás od všetkej neprávosti 
[od všetkého, čo nie je v súlade s Jeho vôľou – 
motívov, myšlienok, činov].

1. Jána 1,9

Nemusíte čakať na Boha, aby niečo spravil. On už 
spravil všetko, čo bolo treba spraviť. On vydal svojho 
Syna, aby zomrel namiesto nás, pretože iba dokonalá 
a bezhriešna obeť mohla zaplatiť za naše zločiny. Spra-
vodlivosti bolo učinené zadosť a teraz môžeme v slo-
bode žiť vo viere v Ježiša Krista. Prostredníctvom Neho 
môžeme rozvíjať intímny vzťah s Bohom. K Bohu sa 
nevieme dostať sami – potrebujeme obhajcu. Potrebu-
jeme niekoho, kto by bol prostredníkom a tým niekým 
je Ježiš. Ježiš preklenul priepasť, ktorú vytvoril náš 
hriech a On nás privádza k Bohu. 

Tak, ako dieťa má v sebe svojho otca (jeho krv, jeho 
DNA, chromozómy, atď), tak Boh bol v Ježišovi a zmieril 
svet so sebou samým. Boh miluje ľudí, ktorých stvoril  
a nechce sa prizerať na to, ako sú predávaní do otroctva 
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hriechu bez toho, aby im dal východisko. Tým východis-
kom je Ježiš!

HriecH prináša kliatbu
Božie Slovo hovorí, že náš hriech nás dostihne  

(4. Mojžišova 32,23). Hriech prináša kliatbu a poslušnosť 
prináša požehnanie (5. Mojžišova 28). Nejaké obdo-
bie sa nám môže zdať, že ľuďom sa ich hriech nejako 
prepečie. Zdá sa, že ich život je rovnako dobrý, ako život 
všetkých ostatných, no na konci vždy dospejú k dôsled-
kom svojich rozhodnutí. 

Keď sa rozhodneme pre život v hriechu a nie pre 
život v poslušnosti voči Bohu, vedie to našu dušu do 
trápenia. Človek je viac, než len telo z mäsa a kostí. 
Je duchovnou bytosťou a má dušu, ktorá pozostáva  
z mysle, vôle a emócií. Tieto veci tvoria osobnosť človeka. 
Hriešnici trpia vo svojej mysli. Sú plní mentálnej úzkos-
ti a bez ohľadu na to, čo robia alebo vlastnia, neexis-
tuje nič, čo by ich úplne napĺňalo. Trpia emocionálne. 
Keďže sa rozhodli, že si svoj život budú riadiť sami, keď 
veci nejdú podľa ich predstáv, vedie ich to k frustrácii 
a k hnevu (emocionálnemu rozrušeniu). O ceste viery 
nevedia nič. Dôverovať Bohu – moci, ktorá je väčšia, ako 
sú oni sami – nie je pre nich jednoduché a prijateľné. 
Vo svojej duši sa nikdy nedokážu utíšiť, pretože človek 
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môže dospieť k pokoju v Bohu iba prostredníctvom  
viery v Neho (Židom 4,3).

Áno, hriešny život je život plný prekliatia. Nepramení 
z neho nič dobré. Boh sa o následkoch života človeka, 
ktorý sa pokúša žiť bez Neho, vyjadruje takto: 

Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, 
lebo zhrešili proti Hospodinovi; ich krv bude 
rozliata ako prach a ich vnútornosti budú ako 
výkaly. Ani ich striebro ani zlato ich nebude 
môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu  
a rozhorčenia. Jeho ohnivá žiarlivosť a hnev strá-
vi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí 
všetkým obyvateľom na zemi.

Sofoniáš 1,17-18

Tento text Písma je hrôzostrašný, no v srdci človeka, 
ktorý úprimne verí v Ježiša Krista, nemusí vyvolávať 
žiadny strach. Človek, ktorý verí v Ježiša, nebude nikdy 
čeliť súdu, ani odsúdeniu (Ján 3,18).

Vina a odsúdenie
Vina je neustálym spoločníkom hriešnika. V snahe 

nevnímať vinu môže robiť rôzne veci, no niekde hlboko 
vo vnútri vie, že jeho život nie je v poriadku. Ježiš po-
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vedal, že hriešnici nemôžu uniknúť pred vinou (Ján 9,41). 
Biblia je rozdelená na Starý zákon a na Nový zákon. 

Starý zákon je presne taký – je „starý“. Predstavuje 
Starú zmluvu – zmluvu, ktorú Boh používal na prikrytie 
hriechov ľudí do času, kým neprišiel Ježiš a nepriniesol 
novú zmluvu. Ak ľudia dodržiavali určitý systém obetí 
za svoje hriechy, ich hriechy boli prikryté – neboli však 
nikdy odstránené. Ich vina zostávala. V Novom zákone 
v rámci Novej zmluvy máme však dokonalú a konečnú 
obeť, ktorá hriech nielen prikrýva, ale ho úplne 
odstraňuje. Zmýva nielen hriech, ale aj vinu, ktorá s ním 
ide ruka v ruke.

Prečítajte si pomaly, prosím, nasledujúce texty Pís-
ma a zamýšľajte sa nad mocou, o ktorej hovoria. Všetky 
pochádzajú z listu Židom, 10. kapitoly.

V tejto vôli (v súlade s touto Božou vôľou) sme 
raz a navždy posvätení (zasvätení, vysvätení) 
jedinečnou obeťou tela Ježiša Krista (toho Po- 
mazaného).  (dôraz autor)

Židom 10,10
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Všetci  sme zhreš i l i

No Kristus priniesol jednu obeť za hriechy (ktorá 
navždy postačí) a navždy zasadol po pravici 
Boha.

Židom 10,12

Toto je zmluva (zákon, dohoda), ktorú s nimi 
uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje záko-
ny vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle 
(do ich najvnútornejších myšlienok a chápania); 
a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac ne-
spomeniem.

Židom 10,16-17

Pristúpme (a priblížme sa) s úprimným srdcom 
v plnej istote (a v bezvýhradnom presvedčení, 
prameniacom z) viery (ktorá je priľnutím celej 
osobnosti človeka k Bohu v absolútnej dôvere 
a v spoľahnutí sa na Jeho moc, múdrosť a do-
brotu), so srdcom (pokropeným a) očisteným 
od zlého (previnilého) svedomia a s telom ob-
mytým čistou vodou.

Židom 10,22

Tieto texty nám pripomínajú a učia nás o mnohých 
veľmi dôležitých a krásnych veciach. Prvou je, že Ježiš 
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sa stal jedinečnou obeťou, ktorá stačí navždy a že  
k Jeho obeti netreba pridávať žiadnych iných obetí. Za 
Starej zmluvy bolo treba znova a znova opakovať obete 
a napriek tomu tie obete nedokázali odstrániť vinu. 
Ježiš sa stal tou obeťou, ktorá postačí navždy a ktorá 
odstraňuje hriech a vinu.

Vina je z právneho hľadiska odstránená, no človek 
sa ešte stále musí učiť, ako môže žiť v slobode od poci-
tov viny. Nový život, ktorý žijeme pre Krista, si vlastne 
vyžaduje, aby sme sa naučili žiť na druhej strane svo-
jich pocitov. Nemôžeme už pocitom dovoľovať, aby 
nám vládli. Musíme sa učiť Božie Slovo a poslúchať 
ho – bez ohľadu na to, ako sa cítime. Tento životný štýl 
poslušnosti však prináša požehnanie, ktoré sa nedá  
s ničím porovnávať.



19

Nový spôsob života

sa stal jedinečnou obeťou, ktorá stačí navždy a že  
k Jeho obeti netreba pridávať žiadnych iných obetí. Za 
Starej zmluvy bolo treba znova a znova opakovať obete 
a napriek tomu tie obete nedokázali odstrániť vinu. 
Ježiš sa stal tou obeťou, ktorá postačí navždy a ktorá 
odstraňuje hriech a vinu.

Vina je z právneho hľadiska odstránená, no človek 
sa ešte stále musí učiť, ako môže žiť v slobode od poci-
tov viny. Nový život, ktorý žijeme pre Krista, si vlastne 
vyžaduje, aby sme sa naučili žiť na druhej strane svo-
jich pocitov. Nemôžeme už pocitom dovoľovať, aby 
nám vládli. Musíme sa učiť Božie Slovo a poslúchať 
ho – bez ohľadu na to, ako sa cítime. Tento životný štýl 
poslušnosti však prináša požehnanie, ktoré sa nedá  
s ničím porovnávať.



21

3. kapitola

je čas vzdať sa
Buď ste už Ježiša prijali a túto knihu ste si začali čítať 

preto, aby vám pomohla v začiatkoch vášho nového 
života s Kristom alebo ste túto knihu od niekoho dosta-
li a je možné, že ste teraz pripravení, to rozhodnutie 
spraviť.

V Jánovi 3,16 je napísané: „Veď Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik-
to, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

Dovoľte mi rozpovedať vám jeden príbeh, ktorý vám 
pomôže pochopiť moc tohoto verša. 

Uprostred mesta Chicago sa v jeden tmavý, stu-
dený večer schyľovalo ku snehovej búrke. Malý chla-
pec predával noviny na rohu ulice. Ľudia zotrvávali vo 
vnútri, lebo vonku bola zima a tomu malému chlapcovi 
bolo tak chladno, že sa ani veľmi nesnažil, aby toho veľa 
predal. Pristúpil k policajtovi a povedal:  „Pane, neviete 

h
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Je čas vzdať sa

náhodou, kde by chudobný chlapec mohol nájsť ne-
jaké teplé miesto, kde by mohol stráviť túto noc? Viete, 
ja spím v škatuli, tam za rohom na konci ulice a je tam 
hrozne zima. Veľmi rád by som mal nejaké teplé miesto, 
kde by som sa mohol vyspať.“

Policajt sa pozrel dole na toho malého chlapca  
a povedal: „Vieš, čo? Ja ti poviem, čo by si mohol spraviť. 
Choď na koniec tamtej ulice k tomu veľkému, bielemu 
domu a zaklop tam na dvere. Keď sa tie dvere otvoria, 
povedz iba: Ján 3,16 a oni ťa vpustia dnu.“

Ten chlapec to teda tak spravil. Vystúpil po scho-
doch, ktoré viedli k tým dverám a zaklopal na ne. Dvere 
otvorila nejaká žena. Pozrel sa hore na ňu a povedal: 
Ján 3,16.“

Tá žena povedala: „Poď dovnútra.“
Vzala ho dovnútra, posadila ho do pohodlného, hoj-

dacieho kresla oproti veľkému krbu a odišla. Chvíľu tam 
sedel a pomyslel si: Ján 3,16 – nerozumiem tomu síce, 
ale uzimeného chlapca to dokáže naozaj zahriať.

Neskôr sa žena vrátila a spýtala sa ho: „Si hladný?“
Povedal: „No, tak trošku. Nejedol som už niekoľko 

dní a myslím, že trochu jedla by mi iste nezaškodilo.“ 
Žena ho zobrala do kuchyne, posadila ho ku stolu, pl-
nému výborného jedla a on jedol a jedol, až  kým už 
viac nemohol. 
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Nový sPôsob života

Potom si pomyslel: Ján 3,16 – nerozumiem tomu 
síce, ale hladného chlapca to dokáže naozaj nasýtiť.

Potom ho tá žena vzala hore do kúpeľne s veľkou 
vaňou, plnou horúcej vody. Sadol si do nej a úplne sa 
vnoril do vody. Ako tak v nej sedel, ponorený do vody, 
pomyslel si: Ján 3,16 – nerozumiem tomu síce, ale 
špinavého chlapca to dokáže naozaj očistiť. Potom tá 
žena prišla, vytiahla ho von, vzala ho do izby, položila 
do starej, páperovej periny, zababušila ho až po uši  
a pobozkala ho na dobrú noc. Potom zhasla svetlá. 
Ako tam tak ležal v tme, pozrel sa von oknom a videl, 
ako vonku do studenej noci padajú snehové vločky. 
Pomyslel si: Ján 3,16 – nerozumiem tomu síce, ale 
unavenému chlapcovi to dokáže naozaj zabezpečiť 
odpočinok.

Nasledujúce ráno ho zobrala znova dole k tomu 
istému veľkému stolu s jedlom. Keď sa najedol, pri-
viedla ho k tomu istému pohodlnému hojdacie-
mu kreslu pred krbom. Vytiahla Bibliu, posadila sa  
a povedala: „Rozumieš Jánovi 3,16?“ „Nie, pani, nero-
zumiem. Prvýkrát v živote som o tom počul včera 
večer, keď mi policajt poradil, aby som to použil.“  
Otvorila teda Bibliu v Evanjeliu Jána 3,16 a začala mu 
vysvetľovať o Ježišovi. Priamo tam, pred tým krbom, 
ten chlapec odovzdal svoje srdce a život Ježišovi.  
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Je čas vzdať sa

Sedel tam a pomyslel si: Ján 3,16 – nerozumiem tomu 
síce, ale stratenému chlapcovi to naozaj dokáže 
dodať bezpečie. (Autor neznámy)

Ak ste pripravení, odovzdať svoj život Bohu tak, že 
prijmete Jeho Syna Ježiša Krista ako jedinú prijateľnú 
cenu za vaše hriechy, povzbudzujem vás k tomu, aby 
ste sa so mnou pomodlili nasledujúcu modlitbu. Opa-
kujte tie slová nahlas a počúvajte každé jedno z nich, 
aby pre vás osobne niečo znamenali.

Bože, Otče, milujem Ťa. Prichádzam dnes ku Tebe 
vo viere a prosím Ťa, aby si mi odpustil moje hriechy. 
Ježiš, verím v Teba, verím, že si na kríži zomrel za mňa, 
že si vylial za mňa svoju nevinnú krv. Spravil si to 
namiesto mňa a zobral si na seba všetok trest, ktorý 
som si ja zaslúžil. Verím, že si zomrel a bol pochovaný 
a na tretí deň si vstal z mŕtvych. Smrť ťa nemohla 
udržať. Zvíťazil si nad Satanom a vzal si mu kľúče 
pekla a smrti. Verím, že si to všetko spravil pre mňa, 
pretože si ma miloval. Chcem sa stať kresťanom. 
Chcem ti slúžiť po všetky dni svojho života. Chcem sa 
naučiť, ako žiť nový život, ktorý si mi sľúbil. Prijímam 
ťa teraz, Ježiš a odovzdávam sa ti. Prijmi ma presne 
takého/takú, aký/á som a učiň ma takým/takou, 
akým/akou ma chceš mať.
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Nový sPôsob života

Ďakujem Ti, Ježiš, že si ma zachránil. Naplň ma 
svojím Svätým Duchom a nauč ma všetko, čo potre-
bujem vedieť. Teraz verím, že som zachránený/á, že 
som znovuzrodený/á a že keď zomriem, pôjdem do 
neba. Bože Otče, budem si užívať túto cestu a budem 
žiť na Tvoju slávu!

Ak ste sa úprimne modlili túto modlitbu, spravili ste 
to najdôležitejšie rozhodnutie vo svojom živote. Bez 
ohľadu na to, ako sa cítite, Boh vypočul vašu modlitbu  
a odpovedal na ňu. Možno pociťujete pokoj alebo 
radosť, uvoľnenie alebo slobodu a možno práve teraz 
necítite vôbec nič. Nedovoľte vašim pocitom, aby vo 
vašom živote mali aj naďalej úlohu diktátora. Uverte 
Božiemu Slovu, pretože On je verný a plní svoje sľuby. 
On povedal:

(Všetci a) všetko, čo mi dáva (zveruje) Otec, 
príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, 
neodoženiem (nikdy, nikdy neodmietnem ani 
jedného z tých, ktorí prídu ku mne).

Ján 6,37

Boh sľúbil, že bude s vami vždy – dokonca až do 
konca sveta. Možno Ho nie vždy budete cítiť, ale On je 
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všade a vždy. On má vždy svoje oko upreté na vás a sta-
rostlivo vás sleduje. Zaujíma sa o všetky veci, ktoré vás 
zaujímajú a trápia a sľúbil, že ich dokoná. On začal vo 
vás dobré dielo a On ho dokoná a dovedie do úplného 
konca (1. Mojžišova 28,15; Žalm 138,8; Filipänom 1,6).

Gratulujem vám! Máte nového najlepšieho priateľa 
– Ježiša – je to ten najlepší priateľ, akého kedy bu-
dete mať. Môžete sa s Ním rozprávať o čomkoľvek  
a o všetkom, pretože On vám vždy rozumie (Židom 4,15). 
Nikdy vás neodmietne a neodsúdi. Neexistuje nič, čo 
by pre Boha bolo príliš veľké a v konečnom dôsledku 
ani nič, čo by bolo príliš malé. On si praje, aby ste Ho 
spoznávali na všetkých svojich cestách a aby ste Ho 
pozvali do každej oblasti svojho života. 

Stali ste sa novým stvorením. Staré veci pominuli 
a všetko je úplne nové (2. Korinťanom 5,17). Môžete 
začať úplne odznova. 

Chyby budete robiť – všetci ich robíme. Musíte sa 
toho veľa učiť a dali ste sa na cestu, ktorá bude trvať 
celý život. Vždy pamätajte na to, že keď spravíte chyby, 
Božie odpustenie a očistenie je k dispozícii – stačí oň 
požiadať. Rýchlo čiňte pokánie z akéhokoľvek hriechu  
a nikdy sa pred Bohom nesnažte nič zakrývať, pretože 
On tak či tak všetko vie.
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Nový sPôsob života

Boh vás veľmi miluje. On vás miluje v každej chvíli. 
On vás nemiluje viac počas dní, keď sa správate dobre  
a menej počas dní, keď sa správate zle. On vás jednodu-
cho miluje!

A teraz je načase, začať vyučovať o novom spôsobe 
života.
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4. kapitola

Nový sPôsob života
Keď vstupujete do svojho nového života, ktorý máte 

žiť s Bohom a pre Boha, zistíte, že mnohé Jeho princípy 
sa zdajú byť úplne postavené na hlavu, oproti tomu, 
čo verí svet. V skutočnosti to je ale tak, že práve svet je 
“postavený” na hlavu a Božie Kráľovstvo stojí pevne na 
nohách. Nie sme zvyknutí, robiť veci Božím spôsobom 
a spočiatku sa nám to bude zdať ťažké alebo tomu ne-
budeme rozumieť.

krst
Jednou z prvých vecí, ktoré by ste ako noví veriaci  

v Ježiša Krista mali spraviť, je nechať sa pokrstiť. Krst je 
vonkajším znakom vnútorného rozhodnutia, že chcete 
nasledovať Krista. Keď sa človek ponorí do vody krs-
tu, znamená to, že pochováva svoj starý život. Keď je  
zdvihnutý z vody, znamená to, že bol vzkriesený  

h
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k novému životu. Je to niečo, čo robíme v poslušnosti 
Bohu.

To je predobraz krstu (predobraz oslobodenia), 
ktorý teraz zachraňuje aj vás (od vnútorného 
spochybňovania sa a strachov), nie však ob-
mytím telesnej nečistoty (kúpeľom), ale pros-
bou k Bohu o dobré svedomie (o vnútornú 
čistotu a pokoj) na základe vzkriesenia Ježiša 
Krista (lebo tým poukazujete na to, čo veríte, že 
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cHodenie do cirkVi
Ďalšia vec, ktorú veľmi odporúčam, je zapojenie sa do 

miestnej cirkevnej rodiny. Chodenie do cirkvi nespraví  
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z človeka kresťana – presne tak, ako ani sedenie v garáži 
zo mňa nespraví auto. Kresťanmi sa nestávame iba 
tým, že chodíme do cirkvi, ale ak sme kresťania, túžba  
v našom srdci je uctievať Boha a pestovať spoločenstvo 
s inými veriacimi. Cirkev je tiež miestom, kde sme 
vyučovaní z Božieho Slova a ako ho aplikovať v bežnom 
živote.

Nie všetky cirkevné zbory sú dobré. Niektoré z nich 
sú náboženskými inštitúciami, ktoré vyzerajú dobre 
zvonku, no vo vnútri sa neodohráva nič, čo by naozaj nie-
komu mohlo pomôcť. Ak chodíte do cirkevného zboru, 
ktorý vás nesýti Božím Slovom a ktorý vás nevyzýva, aby 
ste denne rástli vo svojom chodení s Bohom, hľadajte 
taký zbor dovtedy, kým ho nenájdete. Cirkevné zbory, 
podobne ako lekári, nie sú všetky dobré; no tiež platí, že 
nie všetky sú zlé. Len potrebujete nájsť ten, ktorý je pre 
vás ten správny. Niektorým ľuďom vyhovuje viac veľký 
zbor a niektorým zase menší. Niektorí zase viac preferu-
jú konkrétnu denomináciu a potom existujú aj ľudia, 
ktorí dávajú prednosť nedenominačným zborom – to 
v podstate znamená, že ten zbor nepodlieha pod ne-
jakú väčšiu organizáciu. Chcem tým povedať, že ak bu-
dete mať pevný záväzok k nejakému miestnemu zboru, 
pomôže vám to. Budete mať možnosť, nájsť si priateľov 
spomedzi ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú o otázkach 
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viery a budovať vzťahy na takej morálnej úrovni, ktorá 
vám pomôže, vyhnúť sa svetským pokušeniam. 

Iste začnite chodiť do takej cirkvi, v ktorej budete 
mať pocit, že rastiete ako kresťan. Pre nového veriaceho 
je veľmi dôležité, aby sa mnoho vecí naučil. Ak sa ich 
nenaučí a nepostúpi ďalej, vystavuje sa nebezpečenstvu 
odpadnutia, teda vrátenia sa k starému spôsobu života. 

Malé skupinky, v ktorých ľudia spolu študujú Bibliu, 
sú pre nového veriaceho veľkým prínosom. V malých 
skupinách je obyčajne možnosť, učiť sa novým veciam, 
klásť otázky, prijímať modlitbu a zapojiť sa do modli-
tieb za iných. Je prínosom, ak v rámci vášho zboru exi-
stujú takéto študijné skupinky alebo domáce skupinky, 
do ktorých by ste sa mohli zapojiť. Cirkev nie je iba 
miestom, kde nám niekto slúži, ale aj miestom, kde 
my môžeme nájsť a vyjadriť svoju službu v rámci Tela 
Kristovho (cirkvi). Okrem toho, že vy prijímate od ostat-
ných, potrebujete aj vy niečo odovzdávať ostatným.

ZáVäZok
Je veľmi dôležité, vedieť sa k niečomu zaviazať. Náš 

život bol kedysi taký zmätený nie kvôli tomu, čo sme 
spravili nesprávne raz, ale kvôli tomu, čo sme robili zle 
dlhodobo. A spraviť niečo správne raz alebo dvakrát 
nám nepomôže žiť nový život, ktorý má Boh pre nás 
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pripravený. Musíme vytrvať a robiť to, čo vieme, že by 
sme mali robiť – dokonca aj vtedy, keď na to nemáme 
chuť. Musíme byť dôslední. Boh vám dal Ducha seba-
ovládania a disciplíny (2. Timoteovi 1,7) a vy mu len 
potrebujete dať priestor. 

Spravte záväzok, že budete tráviť čas s Bohom. 
Študujte Jeho Slovo a čítajte knihy, ktoré vám pomôžu 
pochopiť Bibliu ešte lepšie. Počúvajte nahrávky kázní 
alebo si pozrite dobré kresťanské videá alebo televízne 
programy. Vyhraďte si čas na modlitbu. Naučte sa 
používať modlitbu celý svoj deň. Pamätajte, že Boha 
zaujíma všetko, čo zaujíma a trápi vás a že modlitba 
je vlastne normálny rozhovor s Bohom. Počas vášho 
kresťanského rastu sa naučíte nielen to, ako sa máte vy 
prihovárať Bohu, ale aj to, ako Ho vy môžete počúvať  
a to pridá vzrušujúcu dimenziu do vášho chodenia  
s Ním.

Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou, ktorá si vyžaduje 
záväzok, je dávanie. Boh nám daroval tak veľa, že je 
prirodzené, chcieť niečo dať naspäť Jemu a pre Jeho 
Kráľovstvo na tejto zemi. Keď vám niekto pomohol, je 
úplne prirodzené, že aj vy chcete  pomôcť iným a jed-
ným zo spôsobov, akým to môžete spraviť, je forma 
pravidelného dávania do vášho zboru a do ostatných 
služieb, ktoré vám pomohli a v ktoré veríte. Všetko, čo 
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my dávame Bohu, nám On dáva späť niekoľkonásobne 
viac. Jeho Slovo hovorí, že žneme to, čo sejeme. 

Predtým, než sme prijali Krista a stali sme sa novým 
stvorením v Ňom, nemali sme žiadny vážny záujem 
o dávanie. Boli sme sebeckí a chceli sme, aby ostatní 
dávali nám, no naše srdce sa mení, čím viac sa prehlbu-
je naša láska k Ježišovi.

krst V ducHu sVätom
Pokrstiť - znamená úplne ponoriť. Čokoľvek je 

ponorené, sa obyčajne naplní, ak je tam nejaký otvor. 
Ak ste otvorení, môžete byť úplne naplnení Duchom 
Svätým. Keď ste prijali Ježiša za svojho Spasiteľa, prijali 
ste Ducha Svätého, ale možno ste nedospeli vtedy do 
bodu, v ktorom by ste boli pripravení, otvoriť Mu všetky 
“izby” svojho srdca a nechať Ho, aby vás úplne naplnil.

Vy máte Ducha Svätého, no musíte si byť istí, že aj 
On má celých vás. Boh vás chce použiť vo svojej službe 
a vy budete potrebovať moc Jeho Ducha, aby ste boli 
úspešní a produktívni. 

Boh nám tiež ponúka nadprirodzené dary (dávky 
nadprirodzenej energie), aby nám pomohol v našom 
každodennom živote. Tie dary sú rôznorodé a všetci ich 
dostávajú. Niektoré z nich sú možno dominantnejšie 
ako tie ostatné. Ja mám obdarovanie k vyučovaniu, 



35

Nový sPôsob života

iní sú obdarovaní v oblasti hudby alebo správcovstva, 
činoch milosrdenstva alebo pomoci. V 1. Korinťanom 
12,7-10 je spomenutých deväť darov, o ktorých by sme 
mali vedieť. Dokonca sa tam hovorí, že by sme mali 
dychtiť (vážne túžiť) po týchto daroch. Patria k nim 
slová poznania, slová múdrosti, dar viery, dary uzdra-
vovania, činenie zázrakov, proroctvo (výklad Božej vôle  
a Božích zámerov), schopnosť rozlišovať medzi dobrý-
mi a zlými duchmi, dar hovorenia neznámymi jazykmi 
a schopnosť vykladať také jazyky.

Hoci možno týmto darom nerozumiete, povzbu-
dzujem vás k tomu, aby ste prosili Boha o to, aby vám 
ich dal a aby vás poučil o nich a o tom, ako sa majú 
správne používať. V Božom Slove vidíme veľa príkladov 
toho, ako ľudia rozprávali neznámymi jazykmi (duchov-
ným jazykom). Keď sa modlíme v jazykoch, hovoríme 
Bohu tajomstvá a neznáme veci, a tak vzdelávame  
a budujeme seba. Apoštol Pavel povedal, že by 
si prial, keby všetci hovorili neznámymi jazykmi  
(1. Korinťanom 14,2;4-5).

Obzvlášť dar jazykov je celé roky predmetom rozde-
lenia medzi kresťanmi. Niektorí veria, že duchovné dary 
sú pre dnešok, zatiaľ čo iní veria, že tomu tak nie je.  
Ja osobne som tieto dary zakúsila vo svojom živote  
a už viac ako tridsať rokov hovorím neznámymi jazykmi,  
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a preto viem, že tieto dary sú relevantné aj pre súčasného 
kresťana. Potrebujeme čokoľvek, čo nám pomôže.

Ľudia dosť často odmietajú to, čo sami nezakúsili 
alebo čomu nerozumejú. To je chyba. Mali by sme čítať 
Bibliu a veriť tomu, čo hovorí.

Upozorňujem vás na to, aby ste boli viac sústredení 
na Ducha Svätého a nie len na Jeho dary. Tie dary prídu. 
Niektorí ľudia vyzdvihujú jazyky alebo iné dary viac, 
ako je dobré. Keď si ideme kúpiť topánky, nevojdeme 
do obchodu a nevypýtame si iba šnúrky. Vypýtame si 
topánky a šnúrky idú automaticky s tými topánkami. 
Tak je to aj s Duchom Svätým. Každý deň Ho proste  
o  Jeho väčšiu prítomnosť vo vašom živote a jazyky  
a takisto aj iné dary sa dostavia v pravý čas.

Hľadajte božiu prítomnosť a nie 
jeHo darčeky

Boh chce pre vás robiť dobré veci. Chce vám dať 
veľa požehnania, ale je dôležité, aby ste Ho hľadali  
kvôli tomu, kým je a nie len kvôli tomu, čo by mohol pre 
vás spraviť. Boh je taký výnimočný, že sa nedá s nikým  
a s ničím porovnávať a byť v Jeho prítomnosti je úžasné. 
Keď budete hľadať Jeho tvár, zistíte, že Jeho ruka je 
vždy otvorená. Ak budete hľadať iba Jeho ruku, je to pre 
Neho urážkou. Nikto, ani sám Boh nechce byť zneužitý 
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v prospech niekoho iného.
Proste Boha za čokoľvek, čo chcete alebo čo potre-

bujete a ak je to, to najlepšie pre vás, v Jeho čase vám to 
dá. On vám to dá. No vždy pamätajte na to, že viac, než 
čokoľvek iné, potrebujete vo svojom živote viac Jeho. 
Viac Jeho prítomnosti, Jeho spôsobov, Jeho charakteru, 
Jeho múdrosti, Jeho porozumenia, Jeho moci, atď.

Boh je všetko a my sme bez Neho ničím. Ježiš po-
vedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Ján 15,5).

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. 
(Všetky veci majú svoj pôvod v Ňom a pochádza-
jú od Neho; všetky veci žijú skrze Neho a všetky 
veci sa sústredia a zameriavajú a točia okolo 
Neho.) Jemu sláva naveky. Amen. (Tak nech sa 
stane.)

Rimanom 11,36

treba sa Veľa toHo učiť
Existuje toho ešte príliš veľa iného, čo sa musíte 

naučiť, čo v rámci tejto malej knižočky nedokážem 
pokryť. Potrebujete spoznať základné piliere z Božieho 
slova, na ktorých je postavená vaša viera a základné 
učenie kresťanstva. Väčšina zborov ponúka štúdium 
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pre nových veriacich a veľmi vám odporúčam, aby 
ste sa niečoho takého zúčastnili. Dozviete sa tam, že 
Ježiš sa narodil z panny. Viem, že to znie nemožne, no  
napriek tomu je to pravda a je dôležité, aby ste po-
rozumeli tomu, prečo. Dozviete sa, že je dôležité, 
odovzdávať Bohu späť svoje financie, aby evanjelium 
mohlo byť hlásané ostatným, ktorí Ho ešte nepoznajú. 
Dozviete sa o Božej Trojici, o pravde, že slúžite jednému 
Bohu, ktorý vystupuje v troch osobách: Otcovi, Synovi 
a Duchu Svätom. Dozviete sa niečo o službe anjelov, 
o dôležitosti Ježišovej krvi, ako môžete počuť Boha, o 
našej spravodlivosti v Kristovi, o pokání a o množstve 
ďalších vecí.

Hoci v rámci tejto knihy nemôžem hovoriť  
o všetkom, je niekoľko vecí, ktorým by som sa predsa 
chcela venovať, lebo som presvedčená o tom, že majú 
primárny význam pre váš nový život. Začnime teda.
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Nový sPôsob mysleNia
Naučiť sa rozmýšľať úplne novým spôsobom je 

nesmierne dôležité. Boh má plán pre vás a pre váš 
život, no vy sa s Ním v tejto veci musíte zladiť. Satan má 
tiež plán pre vás a pre váš život a ten plán nie je dobrý. 
Zlodej (Satan) prichádza iba na to, aby kradol, zabíjal 
a ničil (Ján 10,10). Satan vkladá do našich myslí všetky 
možné zlé myšlienky a dúfa, že im uveríme a že sa tak 
zosúladíme s ním. Týmto spôsobom podvádza ľudí  
a získava vstup do ich životov.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu (tejto dobe, 
ktorá sa formuje a prispôsobuje vonkajším, po-
vrchným návykom), ale premeňte sa (nechajte 
sa transformovať celkovou) obnovou zmýšľania 
(v oblasti ideálov a postojov), aby ste vedeli 
(sami pre seba) rozoznať, čo je (dobrá, prijateľná  

h
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tiež plán pre vás a pre váš život a ten plán nie je dobrý. 
Zlodej (Satan) prichádza iba na to, aby kradol, zabíjal 
a ničil (Ján 10,10). Satan vkladá do našich myslí všetky 
možné zlé myšlienky a dúfa, že im uveríme a že sa tak 
zosúladíme s ním. Týmto spôsobom podvádza ľudí  
a získava vstup do ich životov.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu (tejto dobe, 
ktorá sa formuje a prispôsobuje vonkajším, po-
vrchným návykom), ale premeňte sa (nechajte 
sa transformovať celkovou) obnovou zmýšľania 
(v oblasti ideálov a postojov), aby ste vedeli 
(sami pre seba) rozoznať, čo je (dobrá, prijateľná  
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a dokonalá) Božia vôľa, čo je dobré, milé a doko-
nalé (v Jeho očiach pre vás).

Rimanom 12,2

Tento text Písma nám jasne hovorí, že naše životy 
sa nemôžu zmeniť, pokým sa nezmení naše myslenie. 
Ak chcete nový život, musíte mať nový spôsob mysle-
nia. Boh má dobrý plán pre každého z nás, ale zrealizo-
vaný ho budeme vidieť len vtedy, keď sa naučíme, aký 
význam má správne myslenie.

sVoje myšlienky môžete oVládať 
Možno ste takí, aká som bola kedysi aj ja – máte 

dojem, že nemôžete nijako ovplyvniť to, na čo myslíte. 
To nie je pravda. Môžete sa rozhodnúť, na čo budete 
alebo nebudete myslieť a mali by ste to starostlivo aj 
robiť. Kam ide myseľ, tam ide aj človek. Všetci máme 
skúsenosť, že sme začali rozmýšľať nad tým, čo by sme 
si mohli zajesť. Možno zmrzlinu, možno šišku alebo ne-
jaké iné lákavé jedlo. Čím dlhšie nad tým uvažujeme, 
tým pevnejšie sme rozhodnutí, že to musíme mať. Ak 
nad tým rozmýšľame dostatočne dlho, možno dokonca 
nasadneme do auta a najazdíme niekoľko kilometrov, 
len aby sme sa k tomu dostali – aj keď neskôr nám bude 
ľúto, že sme to zjedli a že sme premrhali na to svoj čas 
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Nový spôsob života

a peniaze.
Ak nám niekto ublížil a my znova a znova uvažujeme 

nad tým, čo ten človek spravil a ako nám to ublížilo, 
môžeme začať pociťovať hnev a emocionálnu zlosť. 
Naše myšlienky ovplyvňujú naše pocity a premieňajú 
sa do slov, ktoré vyslovujeme.

Najbližšie, keď sa prichytíte pri tom, že ste nahne-
vaní alebo frustrovaní,  jednoducho si spomeňte, na čo 
ste zameriavali svoju myseľ a zistíte, že vaše myšlienky  
a pocity sú prepojené.

Myseľ je bojiskom, na ktorom bojujeme našu vojnu 
proti Satanovi. 2. Korinťanom 10,4-5 nás učí, že musíme 
boriť nesprávne myšlienky a predstavy a podriaďovať 
ich do poslušnosti Ježišovi Kristovi. To znamená, že by 
sme mali uvažovať v súlade s Božím Slovom. Čokoľvek, 
čo nesedí s Ježišovým učením, by malo byť odvrhnuté 
z našej mysle a odmietnuté ako diablove klamstvo. Ak 
váš nepriateľ (Satan) dokáže ovládať vašu myseľ, dokáže 
ovládať váš život a osud.

Napríklad, ak máte myšlienky o samovražde, nie je to 
Boh, ktorý ich vkladá do vašej mysle. On chce, aby ste 
žili a užívali si život. Ak máte myšlienky, že nie ste na nič 
dobrí alebo že vás nikto nemiluje, také myšlienky nepo-
chádzajú od Boha, pretože nesúhlasia s Božím Slovom.
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negatíVne myslenie
Dávajte si pozor na akýkoľvek typ negatívneho 

myslenia. Na Bohu a Jeho pláne pre váš život nie je 
nič negatívneho. Je lepšie, ak pohár vidíte skôr polo-
plný, než poloprázdny. Pozitívnosť ešte nikomu nikdy 
neublížila.

Bez ohľadu na to, ako sa váš život vyvíjal doteraz, 
musíte mať pozitívne vnímanie svojej budúcnosti. 
Zjednoťte sa s Bohom a uverte tomu, že sa vám budú 
diať dobré veci. Ak ste negatívny človek, akým som 
kedysi bola aj ja, myslieť pozitívne si bude vyžadovať 
určitý cvik. Ja som vyrastala vo veľmi negatívnom 
prostredí a vždy som očakávala nejaké problémy ale-
bo katastrofu, no potom som sa naučila, že svoje pro-
blémy si vlastne môžeme privodiť aj tým, že myslíme 
negatívne.

Smutné sú všetky dni bedára (a utrápeného 
– kvôli jeho myšlienkam a predtuchám), lež 
(človek) jasnej mysle (má) vždy hodokvas (bez 
ohľadu na okolnosti).

Príslovie 15,15

Keď ma Duch Svätý prvýkrát priviedol k tomuto 
textu, nevedela som, čo sú to „predtuchy“, no potom 
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Nový spôsob života

som sa dozvedela, že sú to negatívne a ustráchané 
myšlienky, že sa stane niečo zlé. Musím tiež priznať, 
že väčšinu času sa mi naozaj dostalo toho, čo som 
očakávala – teda problémov a problémov. Chcela som, 
aby sa môj život zmenil a nerozumela som tomu, prečo 
ho Boh nemení, ale potom som si nakoniec uvedomila, 
že svoje zmýšľanie musím zmeniť ešte predtým, ako 
môžem zmeniť svoj život.

Nebuďte negatívni o ničom ... ani o svojej budú-
cnosti, ani o svojej minulosti. Vašu minulosť môže Boh 
zapracovať do svojho celkového plánu s vaším životom 
– ak dôverujete Bohu. Všetky chyby, ktoré ste spravili, 
z vás môžu spraviť lepšieho a múdrejšieho človeka. 
Môžete sa z nich poučiť a rozhodnúť sa, že už tie isté 
chyby nikdy znovu nespravíte. Nebuďte negatívni  
o svojich financiách, priateľoch, rodine, o tom, ako vy-
zeráte, o práci, ktorú máte alebo nemáte, o tom, kde bý-
vate, o type auta, na ktorom jazdíte, ani o ničom inom. 
Rozvíjajte pozitívne postoje a to vám pomôže mať po-
zitívny a mocný život.

netrápte sa, ani nestracHujte
Starosti a úzkosti sú dve formy myslenia, ktoré sú zlé. 

Starosti nie sú vôbec na nič dobré, no vedia spôsobiť 
veľa škôd. Nahraďte všetky svoje starosti dôverou voči 
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Bohu, že On sa postará o vaše problémy. Starosti vás 
robia staršími, než ste, pramenia z nich bolesti hlavy 
a žalúdočné problémy a dokonca aj spôsobujú, že iní 
ľudia s vami len ťažko vychádzajú. Nie je to Božia vôľa 
pre váš život.

Spočiatku sa vám môže zdať ťažké, netrápiť sa, 
pretože ste si už zvykli na to, že sa musíte postarať sami 
o seba a premyslieť si, aké budú vaše ďalšie kroky, no 
pamätajte na to, že teraz sa učíte novému spôsobu 
života. 

Ľudia, ktorí nemajú vzťah s Bohom, majú možno 
pocit, že sa musia trápiť, ale pre vás to neplatí. Boh je na 
vašej strane a On hovorí, že na Neho môžete uvrhnúť 
svoje starosti a On sa o vás postará (1. Petra 5,7).

Úzkosť znamená, že dnešok trávime trápením sa nad 
zajtrajškom. Ježiš povedal, že to nemáme robiť, pretože 
každý deň má dosť svojich starostí (Matúš 6,34). Bu-
dete vedieť, čo máte spraviť, keď príde čas na to, aby 
ste to spravili, no dovtedy to pravdepodobne nebu-
dete vedieť. Boh chce, aby ste sa naučili dôverovať Mu.  
On nikdy nechodí neskoro, ale obyčajne neprichádza 
ani priskoro. Pre nového veriaceho je toto čakanie ťažké 
jednoducho preto, lebo na to nie ste zvyknutí. Avšak po 
určitom čase si to obľúbite. Vaša myseľ bude pokojná  
a budete mať slobodu žiť každý deň naplno bez toho, 
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aby ste sa museli trápiť čo bude zajtra.
Zakaždým, keď budete mať pokušenie trápiť sa za 

niečo, len pripomeňte diablovi, že ste Božie dieťa a že 
On sľúbil, že sa o vás postará.

Cestu k obnove vašej mysle nájdete v študovaní  
a rozjímaní nad Božím Slovom. Je to cesta, na ktorej 
sa budete učiť rozlišovať správne a nesprávne mysle-
nie. Napríklad, nejaký človek si možno myslí, že musí 
zostať celý život chudobný, pretože chudoba bola vždy 
súčasťou jeho rodiny, no vy v Božom Slove objavíte, 
že to jednoducho nie je pravda. S Božou pomocou  
a prostredníctvom aplikovania Jeho princípov do vášho 
finančného života, môžete uniknúť zo začarovaného 
kruhu chudoby a mať viac než dostatok v každej obla-
sti vášho života. Božie Slovo hovorí, že On nadovšetko 
chce, aby ste prosperovali a boli zdraví tak, ako aj vaša 
duša prospieva (3. Jána 2). Ako budete dospievať vo 
svojej duši a chodiť v poslušnosti Bohu, On vám dá 
všetky dobré veci, ktoré budete vedieť dobre zvládnuť 
a múdro použiť.

Boh uspokojuje vaše potreby a vy nemusíte žiť  
v strachu. Ak potrebujete zamestnanie, môžete sa 
modliť a On vám pomôže nájsť si prácu. On vám dá svo-
ju priazeň a spôsobí, že všetko, čoho sa dotknete, začne 
prosperovať a bude  sa vám dariť.
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Ježiš chce, aby ste mali dobrý život. On chce, aby 
ste si užívali život, kvôli ktorému položil svoj život, aby 
ste ho vy mohli mať. Získavajte poznanie, získavajte 
múdrosť, získavajte rozlišovanie a obozretnosť. Bez 
známosti ľudia hynú, a tak úpenlivo o ňu proste. Ježiš 
Kristus je našou múdrosťou od Boha (1. Korinťanom 
1,30). Proste Ho, aby vám dal porásť v múdrosti a aby 
osvietil vašu myseľ, aby ste mohli chodiť po Jeho ces-
tách.  „Lebo (šikovná a zbožná) múdrosť je cennejšia 
ako koraly a (perly a) nevyrovnajú sa jej nijaké draho-
cennosti“. (Príslovie 8,11)

Moja najpredávanejšia kniha je Bojisko mysle. Rada 
by som vám odporučila, aby ste si ju čím skôr prečítali. 
Pamätajte na to, že obnova vášho myslenia vám bude 
určitý čas pripadať ako boj, no nevzdávajte sa. Tí, ktorí 
usilovne hľadajú Boha, budú odmenení.
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6. kapitola

Nový sPôsob  
rozPrávaNia

Slová sú nádobky pre moc. A obsahujú buď 
konštruktívnu alebo deštruktívnu moc. Na počiatku 
času Boh prehovoril, a svojím slovom stvoril dobré veci. 
My by sme mali nasledovať Jeho príklad.

Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýto-
sti sa naje žatvy svojich pier (už či dobrej alebo 
zlej). 
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka 
a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho 
ovocím.

Príslovie 18,20-21

Pozorné štúdium Písma nám jasne napovie, že 
naše slová majú dôsledky. Niektoré prinášajú dobré  

h
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a niektoré zlé dôsledky. Keď otvárame naše ústa  
a začíname hovoriť, potrebujeme si uvedomovať moc 
našich slov. Naše myšlienky sa stávajú našimi slovami  
a to je jedna z hlavných príčin, prečo Satan vkladá do 
našej mysle negatívne myšlienky. On vie, že ak ich 
prijmeme za svoje vlastné, nakoniec ich začneme 
vyslovovať a tým mu otvoríme dvere k tomu, aby mo-
hol konať svoju špinavú prácu v našom živote. 

Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, 
je strážcom svojej duše pred úzkosťami.

Príslovie 21,23

Najväčším pokušením na svete je rozprávať o tom, čo 
vidíme a cítime, ale Boh chce, aby sme rozprávali o tom, 
čo Jeho Slovo hovorí, že môžeme mať. Nehovorím tým, 
že máme ignorovať svoje okolnosti, ale hovorím, že ich 
môžete prekonať a spôsob, akým rozprávate počas svo-
jich problémov, má s tým veľa spoločné. 

Izraelský národ strávil štyridsať rokov na púšti pu-
tovaním po trase, ktorá sa dala zvládnuť za jedenásť 
dní. Neustále chodili dokola a dokola okolo tých istých 
kopcov a nenapredovali. Mali veľa problémov a jed-
ným z najväčších bolo sťažovanie si. Reptali a sťažovali 
si zakaždým, keď sa veci nediali podľa ich predstáv.  
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Nový spôsob života

Boh chce, aby sme Ho chválili a ďakovali Mu - aj počas 
pobytu na púšti života, ako aj počas prebývania na 
výšinách. Čo hovoríme počas ťažkých chvíľ nám pomôže 
určiť, ako dlho budeme v nich uväznení. 

Možno vám to pripadá divné, no vaše slová majú 
moc. V Rimanom 4,17 je napísané, že slúžime Bohu, 
ktorý povoláva to, čo nie je, ako keby bolo. Boh vidí 
veci, ktoré chce uskutočniť a hovorí o nich ako keby sa 
už uskutočnili. Na to, aby ste to mohli spraviť, sa musíte 
na veci dívať očami viery. Viera vníma ako realitu aj veci, 
ktoré ešte nedokáže vidieť alebo cítiť v prirodzenom 
svete. Viera berie Božie sľuby a správa sa tak, ako keby 
boli pravdivé!

Ak máme nejaký problém a naozaj veríme tomu, že 
Boh nás vyslobodí, môžeme byť šťastní už teraz. Nemu-
síme čakať dovtedy, kým uvidíme zmenu, pretože sme 
to už uchopili vierou. Niekde hlboko vo vnútri vieme, že 
Boh koná v náš prospech.

Keď sa prorok Ezechiel pozrel okolo seba, videl iba 
mŕtve, suché kosti a Boh sa ho spýtal, či by mohli znova 
ožiť. Ezechiel odpovedal: „Ó, Bože, iba ty vieš.“ Boh mu 
na to povedal, že má prorokovať (hovoriť k) tým kostiam 
a povedať im, aby si vypočuli slovo Pánovo. Ezechiel 
začal prorokovať, ako mu bolo prikázané a tie kosti sa 
začali spájať. Objavilo sa na nich mäso a šľachy a potom 
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Boh chce, aby sme Ho chválili a ďakovali Mu - aj počas 
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boli pravdivé!
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sa postavili na nohy ako mocná armáda (Ezechiel 37). 
Aký úžasný príklad moci Božieho Slova.

VyHlasoVanie božieHo sloVa
Všade učím ľudí, aby nahlas vyhlasovali Božie Slovo  

a aby to robili zámerne ako súčasť svojho každodenného 
duchovného života. Je to jedna z tých najpodstatnejších 
vecí, ktorú ma Boh naučil a môžem povedať, že mi po-
mohla obnoviť moju myseľ a obrátila môj život naruby. 

Božie Slovo je mečom Ducha. Je to najväčšia zbraň, 
akú môžete použiť voči Satanovi. On sa bojí a trasie pred 
Slovom Božím. V Lukášovi 4 stretávame Ježiša vo chvíli, 
keď bol pokúšaný diablom. Bol na púšti, už dlho nejedol 
a Satan mu začal vnucovať svoje myšlienky. Zakaždým, 
keď diabol Ježiša oklamal, Ježiš mu odpovedal slovami: 
„Napísané je“ a potom zacitoval nahlas text z Písma, 
ktorý odvrátil to klamstvo. Keď sa naučíme nasledovať 
Jeho príklad, máme tým zaručené, že smerujeme  
k víťazstvu. 

Ste ochotní začať venovať pozornosť tomu, čo ho-
voríte? Ak áno, tak podobne ako aj my ostatní zistíte, 
že hovoríte veľa vecí, ktoré iste nechcete, aby sa udiali 
vo vašom živote. Verím tomu, že našu úroveň pokoja 
a radosti dokážeme zvýšiť alebo znížiť už len tým,  
ako a čo hovoríme. Myslím si správne, ak o vás poviem, 
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že by ste radšej nehovorili veci, ktoré vás zarmucujú?
Slová viery sú súčasťou vášho nového života, a tak  

s tým začnite teraz. Môžete vyslovovať napríklad takéto 
veci:

Boh ma miluje a má dobrý plán pre môj život.
Kamkoľvek pôjdem, budem zažívať Jeho priazeň.
Všetko, na čo položím svoju ruku, bude   
prosperovať a bude úspešné.
Boh mi otvorí správne dvere a zatvorí tie  
nesprávne.
Chodím v múdrosti.
Som plný/á pokoja.
Som radostný/á.
Chodím v láske.
Dnes sa mi prihodí niečo dobré.
Všetky moje deti milujú Boha a slúžia Mu.
Moje manželstvo sa deň čo deň zlepšuje.
Som požehnaním všade, kam prídem.

Tento zoznam by mohol byť úplne nekonečný. Dajte 
si len pozor na to, aby veci, ktoré vyslovujete, súhlasili 
s Božím Slovom. Keď začnete súhlasiť s Bohom, otvorí 
sa tým pre vás úplne nový svet. Boží plán sa tak začne 
uskutočňovať a neexistuje nič, čo by diabol mohol 
spraviť, aby to zastavil.
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7. kapitola

Nový sPôsob  
vNímaNia seba

Ako vnímate seba? Vaše vnímanie seba je ako foto-
grafia, ktorú nosíte v peňaženke svojho srdca. Počas 
mnohých rokov služby ľuďom som zistila, že väčšina 
ľudí nemá veľmi rado seba. Sama som mala dlhé roky 
zlý vzťah k sebe samej a tento postoj pôsobil ako otrava 
na všetko v mojom živote. Boh vás miluje a praje si, aby 
ste sa mali radi. Nie nejakým sebeckým alebo egocen-
trickým spôsobom, ale zdravo. Nemôžete dávať ďalej 
to, čo nemáte. Boh nás miluje a chce, aby sme dovo-
lili Jeho láske, aby najprv uzdravila nás a potom aby 
cez nás pretekala ku iným ľuďom. Ak odmietate prijať 
lásku, ktorú má Boh ku vám a nemilujete samých seba 
správne, potom nikdy nebudete naozaj milovať iných. 

Je vaše vnímanie seba založené na vašom výkone? 
To iste platí pre väčšinu z nás a náš názor tým pádom 

h
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nemôže byť dobrý, pretože náš výkon nie je neustále 
dobrý. Sme nedokonalé ľudské bytosti a robíme chyby. 
Chceme veci robiť správne, no zdá sa, že vždy to nejako 
pokazíme. A presne preto potrebujeme Ježiša. Jeho 
moc sa dokonale zjavuje v našich slabostiach. 

Boha nemôžete prekvapiť. On vedel, akí ste, už keď 
vás pozval do vzťahu s Ním. On už teraz vie o každej 
chybe, ktorú kedy vo svojom živote spravíte a napriek 
tomu vás miluje a túži po vás. Nebuďte na seba takí 
tvrdí. Naučte sa prijímať Božiu milosť na každodennej 
báze. Vstaňte každý deň a robte to najlepšie, čo viete 
na Božiu slávu. Robte to najlepšie, ako viete, pretože 
milujete Boha a nie preto, lebo chcete, aby si vás On 
zamiloval. On vás už teraz miluje najviac, ako vás kedy 
bude milovať a Jeho láska k vám je dokonalá. Na kon-
ci každého dňa proste Boha o to, aby vám odpustil 
všetky vaše hriechy a chyby, dobre si oddýchnite v noci  
a nanovo začnite ďalší deň.

Satan je proti vám, no Boh je za vás. Potrebujete 
stáť na Božej strane, pretože keď sa dvaja na niečom 
zhodnú, stanú sa mocnými. V Božích očiach ste vzácni 
a máte veľa talentov, ktoré budú užitočné pre Boha. 
Nedívajte sa len na všetky tie negatívne veci, ktoré si 
o sebe myslíte. Nedívajte sa len na to, ako ďaleko ešte 
musíte pokročiť – pozrite sa tiež aj na to, ako ďaleko 
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ste už došli. Teraz ste veriaci v Ježišovi Kristovi a to je 
začiatok všetkého úžasného v živote.

cHápanie spraVodliVosti
Spravodlivosť (správne postavenie pred Bohom) 

prichádza skrze vieru v Ježiša, nie skrze naše vlastné 
skutky. Je to dar Boží a dostávame ho vtedy, keď prijí-
mame Ježiša za svojho Spasiteľa.

V Písme je veľa textov, ktoré svedčia o tejto 
skutočnosti. Pre vaše povzbudenie tu spomeniem 
niekoľko z nich: 

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás (doslova) 
urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou 
spravodlivosťou (aby sme boli tak vnímaní, aby 
sme boli príkladom Božej spravodlivosti, teda 
tým, čím by sme mali byť, dostatoční a prijateľní 
a v správnom vzťahu s Ním, vďaka Jeho do-
brote).

2. Korinťanom 5,21

Skvelé! Aký úžasný text Písma! Ježiš bol bez hriechu, 
no kvôli svojej láske k nám, vzal na seba náš hriech, 
aby sme my mohli mať výnimočný vzťah s Bohom  
Otcom. Boh sa na nás teraz pozerá ako na dostatočných 
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a prijateľných a v správnom vzťahu s Ním, pretože 
sme prijali Ježiša za svojho Spasiteľa. A znovu musím 
povedať ... Skvelé!

Namiesto toho, aby sme sa báli, že Boh bude ne-
spokojný a nahnevaný, môžeme pred Ním stáť „v Kri-
stovi“ a vedieť, že sme prijatí.

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním 
ospravedlnený (považovaný za prijateľného, 
očistený od obvinenia) nijaký človek. Veď zo 
zákona je len poznanie (uvedomenie si) hriechu 
(nielen vnímanie hriechu, ale spoznanie hrie-
chu, ktoré vedie ku pokániu, viere a k svätému 
charakteru).

Rimanom 3,20

Božia spravodlivosť skrze (osobnú) vieru  
(a dôverné spoľahnutie sa) na Ježiša Krista pre 
všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu. 

Rimanom 3,22

A vieme, že človek nie je ospravedlnený (alebo 
považovaný za spravodlivého a v správnom 
postavení pred Bohom) zo skutkov podľa  
zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj 



57

Nový spôsob života

my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli os-
pravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov 
podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona 
nebude ospravedlnený nijaký človek.

Galaťanom 2,16

Pre váš duchovný život je dôležité, aby ste sa vnímali 
ako ľudia, ktorí sú v správnom postavení pred Bohom 
skrze svoju vieru v Ježiša Krista. Je to dar od Boha. Ak 
máme vždy zo seba zlý pocit a zdá sa nám, že Boh sa na 
nás hnevá, strácame moc, v ktorej nás Boh chce vidieť 
chodiť. Ako veriaci v Ježiša máme autoritu nad dia-
blom, ale pred Bohom musíme stáť oblečení do spra-
vodlivosti, nie do handier viny a odsúdenia. 

Efežanom 6  hovorí, že si máme spravodlivosť obliecť 
ako pancier na našu hruď. Vojakom pancier zakrýval 
ich srdce. Čomu naozaj veríte o sebe? Dokážete vierou 
uchopiť, že máte správne postavenie pred Bohom? 
Budete to vedieť, ak budete hľadieť na to, čo Ježiš za 
vás vykonal a nie na všetky vaše chyby, ktorých sa 
dopúšťate. Chyby robiť budete a keď sa vám prihodia, 
rýchlo čiňte pokánie a prijmite Božie odpustenie. To je 
jediný spôsob, ako môžeme chodiť v spravodlivosti. Nie 
je to naša spravodlivosť, v ktorej chodíme, pretože naša 
spravodlivosť je ako špinavé handry, no my môžeme  
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a mali by sme chodiť v spravodlivosti Božej skrze našu 
vieru v Ježiša Krista. 

Tento úžasný nový postoj, ktorý teraz môžete mať  
k sebe, je súčasťou celkového balíčka „nového života“ 
pre toho, kto verí v Pána Ježiša Krista.

užíVajte si to, akí ste
Teraz ste slobodní, užívať si to, akí ste a je Božou 

vôľou, aby ste to aj robili. Nezakladajte svoju cenu  
a hodnotu na tom, čo iní hovoria alebo povedali o vás. 
Nezakladajte ju na tom, aký postoj k vám zaujali ľudia 
alebo k tomu, čo ste v živote dosiahli. Boh vás považoval 
za dostatočne hodnotných na to, aby poslal svojho Syna 
za vás zomrieť a to je dôvod na radosť. 

Biblia nás jasne učí, že Boh si praje, aby sme si život 
užívali a to sa nedá, ak si neužívate to, akí ste. Ste 
človekom, pred ktorým nikdy nebudete môcť uniknúť, 
dokonca ani na sekundu. Ak si neužívate to, akí ste, čaká 
vás úbohý život.

Podobne ako ja, aj vy sa pravdepodobne líšite od  
ostatných ľudí, ktorých poznáte, no to je v poriadku. Je to 
vlastne niečo, čo Boh spravil zámerne. On nás všetkých 
stvoril tak trochu iných. On miluje rôznorodosť. Vy nie 
ste čudní; ale jedinečný originál a máte väčšiu hodnotu 
ako veci, ktoré sú len kópiou niečoho iného. 
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Neporovnávajte sa s ostatnými a nepremárnite svoj 
život súťažením s nimi (2. Korinťanom 10,12). Buďte 
sami sebou a užívajte si to, kým ste. V niektorých oblas-
tiach sa budete musieť zmeniť, podobne ako my všetci 
a Duch Svätý bude vo vás po zvyšok vášho života usi-
lovne pracovať na týchto zmenách. Dobrou správou je, 
že už uprostred tohto procesu si môžete užívať to, akí 
ste.
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8. kapitola

Namiesto strachu viera
Všetci vieme, aký to je pocit, keď sa bojíme. Je to 

utrpenie a bráni nám v napredovaní. Strach môže 
spôsobiť, že sa začneme triasť, potiť, máme návaly sla-
bosti a utekáme od vecí, ktorým by sme sa mali postaviť 
tvárou v tvár. 

Strach nie je od Boha. Je to Satanov nástroj, ktorý 
nám bráni žiť dobrý život, ktorý si Boh praje, aby sme žili 
(2. Timoteovi 1,7). Boh chce, aby sme žili vo viere. Viera 
je spoliehaním sa celej našej osobnosti na Boha v ab-
solútnej istote a dôvere v Jeho moc, múdrosť a dobrotu. 
Je dôkazom o veciach, ktoré nevidíme a presvedčením 
o ich realite.

Viera pôsobí v duchovnom svete. Pravdepodobne 
ste zvyknutí veriť iba veci, ktoré vidíte a cítite, ale ako 
Božie dieťa si budete musieť zvyknúť na život vo svete, 
ktorý nevidíte (v duchovnom svete). Boha nevidíme 

h



61

8. kapitola

Namiesto strachu viera
Všetci vieme, aký to je pocit, keď sa bojíme. Je to 

utrpenie a bráni nám v napredovaní. Strach môže 
spôsobiť, že sa začneme triasť, potiť, máme návaly sla-
bosti a utekáme od vecí, ktorým by sme sa mali postaviť 
tvárou v tvár. 

Strach nie je od Boha. Je to Satanov nástroj, ktorý 
nám bráni žiť dobrý život, ktorý si Boh praje, aby sme žili 
(2. Timoteovi 1,7). Boh chce, aby sme žili vo viere. Viera 
je spoliehaním sa celej našej osobnosti na Boha v ab-
solútnej istote a dôvere v Jeho moc, múdrosť a dobrotu. 
Je dôkazom o veciach, ktoré nevidíme a presvedčením 
o ich realite.

Viera pôsobí v duchovnom svete. Pravdepodobne 
ste zvyknutí veriť iba veci, ktoré vidíte a cítite, ale ako 
Božie dieťa si budete musieť zvyknúť na život vo svete, 
ktorý nevidíte (v duchovnom svete). Boha nevidíme 

h

62

Namiesto strachu viera

preto, lebo je duch, no napriek tomu pevne v Neho ve-
ríme. Obyčajne nevidíme anjelov, ale Božie Slovo hovo-
rí, že sú všade okolo nás, aby nás chránili. Keď uvoľníme 
svoju vieru v Boha a v Jeho Slovo, môžeme siahnuť do 
duchovného sveta a vytiahnuť z neho veci, ktoré si  
v súlade s Božou vôľou môžeme užívať, no ktoré ešte 
nie sú realitou.

Satan sa teší z toho, keď sa mu podarí našu pozornosť 
sústrediť na naše okolnosti a keď nám naženie strach 
z budúcnosti. Na druhej strane si Boh praje, aby sme 
dôverovali Jemu a aby sme verili, že On je väčší, ako 
akékoľvek okolnosti alebo hrozby toho zlého. 

Biblia je plná vynikajúcich príkladov mužov a žien, 
ktorí sa ocitli v zúfalých okolnostiach a kvôli tomu 
strach naplnil ich srdce. Napriek tomu sa však rozhodli, 
že budú veriť Bohu a potom zažili slávne vyslobodenie. 
Musíte sa rozhodnúť, či budete žiť v strachu alebo vo 
viere. Hoci ste už teraz kresťanmi, stále ešte môžete 
svoj život žiť pod útlakom strachov všetkého možného 
druhu – pokým sa nerozhodnete, že začnete žiť vo vie-
re. Vierou ste prijali Ježiša za svojho Spasiteľa: ďalším 
krokom je naučiť sa žiť vo viere.

V ňom (v evanjeliu) sa totiž zjavuje Božia 
spravodlivosť (ktorá pramení) z viery pre  
vieru (spravodlivosť je odhalená skrze život vo 
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viere, ktorý burcuje ešte k väčšej viere), ako je 
napísané: „Spravodlivý (ospravedlnený skrze 
vieru) bude žiť z viery.“

Rimanom 1,17

Keď chápeme Božiu lásku a uvedomujeme si, že 
skrze smrť a vzkriesenie Ježiša sme boli zmierení s Bo-
hom, chodenie vo viere bude pre nás ľahšie. Začneme 
dôverovať Bohu, že sa o nás postará a nebudeme mať 
pocit, že to musíme spraviť sami. 

Odvaha nie je absencia strachu, ale aktívne ko-
nanie uprostred strachu. Keď Boh svojim služobníkom 
povedal, aby sa nebáli, neprikazoval im, aby prestali 
pociťovať strach, ale hovoril im, aby Ho poslúchali 
bez ohľadu na to, ako sa cítia. Boh vie, že postoj stra-
chu sa nám vždy bude snažiť zabrániť v napredovaní  
a v chodení s Ním. A preto nám znova a znova vo svo-
jom Slove hovorí, že On je s nami do konca vekov,  
a preto sa nemusíme poddávať nášmu strachu. 

Eleanor Rooseveltová povedala:  „Človek získava silu, 
odvahu a istotu prostredníctvom každej skúsenosti, pri 
ktorej sa naozaj prestane dívať strachu do očí. Musíte 
robiť veci, ktoré ste presvedčení, že nedokážete robiť.“

„Buďte chrabrí a udatní (a pevní); nebojte sa  
a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj 
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Boh; on ťa nenechá a neopustí.“
5. Mojžišova 31,6

Iba viera sa páči Bohu. Od Boha prijímame všetko  
vierou. Preto je pre nového veriaceho v Kristovi vr-
cholne dôležité, aby sa učil o viere a kráčal v nej. Rozví-
janie silnej viery prebieha presne tak isto ako rozví-
janie svalovej hmoty. Vieru treba praktizovať postupne  
a zakaždým bude vaša viera silnejšia. 

Matúš 17,20 nás učí, že všetky veci sú možné človeku, 
ktorý verí. Dokonca aj malá viera dokáže preniesť hory 
problémov v našom živote. Pravdepodobne ste doteraz 
venovali svoj život riešeniu všetkých svojich problémov 
a dosť často ste sa cítili frustrovaní a sklamaní. Ak to je 
tak, ste na začiatku novej skúsenosti. Teraz sa môžete 
rozprávať s Bohom (modliť sa) a pozvať Ho k tomu, aby 
sa stal súčasťou všetkého, čo vás trápi a zistíte, že čo je 
nemožné u ľudí, je možné u Boha.

Podľa vašej viery sa vám to stane (Matúš 9,29). Možno 
ste celý svoj život žili v strachu, ale teraz je čas, aby ste 
svoj strach vymenili za vieru v Boha. Bude to nejaký čas 
trvať, kým sa naučíte žiť týmto novým spôsobom, ale 
nenechajte sa odradiť a nevzdávajte to. Všetko na svete 
funguje v súlade so zákonom postupného rastu. Krok 
za krokom sa všetko mení, ak neprestávame robiť to,  
k čomu nás vedie Boh.
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užívajte si život
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. 
Ja som prišiel, aby mali život (a aby si ho užívali) 
a aby ho mali hojnejšie.

Ján 10,10

Ježiš zomrel, aby ste si vy mohli užívať život. To nez-
namená, že všetko bude tak, ako to vy chcete mať a že 
nikdy nebudete mať žiadne ťažkosti. Znamená to, že 
vďaka vášmu vzťahu s Bohom sa môžete povzniesť nad 
biedu tohto sveta a môžete sa podieľať na vzkriesenom 
živote, ktorý žijete pre Boha, z moci Ducha Svätého, 
spolu s Ním.

Boh je náš skutočný život. V Ňom žijeme, hýbeme 
sa a trváme. Keď sa naučíte užívať si Boha, budete 
slobodní užívať si aj každý jeden deň svojho života. 
Užívajte si spoločenstvo s Ním. Boha zaujíma všetko, 

h
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čo zaujíma a trápi vás a Biblia doslova hovorí, že Boh 
bude zdokonaľovať veci, ktoré vás zaujímajú a trápia. 
Boh koná vo vašom živote úplne stále a stále viac vás 
uvádza do svojej vôle.

Nebojte sa Boha nesprávnym spôsobom. Pred Bo-
hom máme mať úctivú bázeň a to znamená, že by sme 
si Ho mali vážiť a vedieť, že On je všemocný a že myslí 
vážne to, čo hovorí. Ale nikdy by sme sa nemali báť, že 
Boh sa nahnevá pri každej príležitosti, keď spravíme ne-
jakú chybu alebo že nás potrestá zakaždým, keď nebu-
deme úplne dokonalí. Boh je milosrdný a pomalý ku 
hnevu. On je trpezlivý a vie, ako sme stvorení a rozumie 
našim slabostiam a nedokonalostiam.

Ak ste takí, ako my ostatní, máte vo svojom živote  
a vo svojej osobnosti veľa vecí, ktoré by sa mali zmeniť 
– a Boh ich aj zmení. No dobrou správou je, že z Boha  
a zo života sa môžete tešiť už počas toho, ako to Boh 
robí.

Život, ktorý máte teraz možno nie je život, ktorý by 
ste chceli mať vždy, ale je to ten jediný život, ktorý máte 
v súčasnosti, a preto si ho potrebujete začať užívať. 
Nájdite v ňom tie dobré veci. Zdôrazňujte to pozitívne 
a naučte sa vo všetkom vidieť niečo dobré. Tešte sa 
zo svojej rodiny a zo svojich priateľov. Nesnažte sa ich 
rozoberať a riešiť a nevenujte svoj čas tomu, aby ste sa 



67

Nový sPôsob života

ich snažili meniť. Modlite sa za nich a dovoľte Bohu, aby 
ich menil.

Tešte sa zo svojej práce, užívajte si svoju domácnosť 
a tešte sa z bežného, každodenného života. Dá sa to, 
ak budete dôverovať Bohu a rozhodnete sa, že budete 
mať dobrý postoj. Majte oči upreté na Boha a nie na 
všetky tie veci, ktoré nefungujú vo vás, vo vašom živote, 
vo vašej rodine a vo svete. Boh má pre vás dobrý plán 
a On ho už začal uskutočňovať. Môžete sa už dopredu 
radovať a tešiť na tie dobré veci, ktoré ešte len prídu.

Väčšina ľudí žije tak, ako keby verili tomu, že svoj 
život si nemôžu užívať pokým majú akékoľvek pro-
blémy, ale to nie je správne myslenie. Nezotrvávajte pri 
svojich chybách, ani neľutujte svoju minulosť. Neustále 
rozmýšľajte o tej skvelej novej budúcnosti, ktorú ste 
získali skrze Ježiša Krista. Môžete sa tešiť z čohokoľvek, 
z čoho sa rozhodnete tešiť. Pamätajte na to, že ja vás 
učím novému spôsobu života a váš postoj k životu je 
toho veľkou súčasťou.

Ja som sa konečne naučila, užívať si to, kde sa práve 
nachádzam na ceste k tomu, kde by som chcela byť  
a naliehavo vyzývam aj vás, aby ste to tak spravili. Je 
toho veľa, čo Boh musí spraviť vo vašom živote a nepra-
je si, aby ste sa počas toho, ako to On robí, trápili. Presne 
tak, ako z batoliat musia vyrásť dospelí ľudia, kresťania 
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musia tiež rásť. Je to proces, ktorý často trvá dlhšie, než 
by sme si to sami priali, ale bolo by nerozumné, aby 
sme si tú cestu neužívali. 

Boh neočakáva, že už dnes budeme dokonalí. On už 
vie, že pokiaľ žijeme na zemi, nikdy nebudeme úplne 
dokonalí. Napriek tomu od každého z nás očakáva, že 
budeme napredovať. Každý deň by sme mali vstať s tým, 
že sa budeme úprimne snažiť, aby sme dali do služby 
Bohu to najlepšie. Mali by sme byť ochotní priznať si 
svoje zlyhania a prosiť o odpustenie za naše hriechy 
a byť ochotní, odvrátiť sa od nich. A ak to spravíme, 
Boh vykoná ten zvyšok. On bude s nami ďalej pracovať 
skrze svojho Svätého Ducha. Bude nás učiť, meniť nás  
a používať. Vykročili ste do nového spôsobu života  
a verím, že nikdy to neoľutujete. Tešte sa z Boha, tešte 
sa zo seba a užívajte si život, ktorý vám Ježiš dáva vďaka 
tomu, že za vás zomrel!
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modlitba sPaseNia
Bože, Otče, milujem Ťa. Prichádzam dnes ku Tebe vo 

viere a prosím Ťa, aby si mi odpustil moje hriechy. Ježiš, 
verím v Teba, verím, že si na kríži zomrel za mňa, že si vy-
lial za mňa svoju nevinnú krv. Spravil si to namiesto mňa 
a zobral si na seba všetok trest, ktorý som si ja zaslúžil. 
Verím, že si zomrel a bol pochovaný a na tretí deň si  
vstal z mŕtvych. Smrť ťa nemohla udržať. Zvíťazil si nad 
Satanom a vzal si mu kľúče pekla a smrti. Verím, že si to 
všetko spravil pre mňa, pretože si ma miloval. Chcem sa 
stať kresťanom. Chcem ti slúžiť po všetky dni svojho života. 
Chcem sa naučiť, ako žiť nový život, ktorý si mi sľúbil. Prijí-
mam ťa teraz, Ježiš a odovzdávam sa ti. Prijmi ma presne 
takého/takú, aký/á som a učiň ma takým/takou, akým/
akou ma chceš mať.

Ďakujem Ti, Ježiš, že si ma zachránil. Naplň ma svojím 
Svätým Duchom a nauč ma všetko, čo potrebujem vedieť. 
Teraz verím, že som zachránený/á, že som znovuzrodený/á 
a že keď zomriem, pôjdem do neba. Bože Otče, budem si 
užívať túto cestu a budem žiť na Tvoju slávu!
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o autorKe
Joyce Meyer je jednou z najpoprednejších prakti-

ckých učiteľov Biblie. V rebríčku predaných kníh od 
New York Times patrí medzi najpredávanejšie autorky. 
Napísala viac ako 80 inšpiračných kníh, vrátane kníh 
100 spôsobov na zjednodušenie vášho života (100 
Ways to Simplify Your Life), Nikdy sa nevzdávaj (Never 
Give Up!), celú sériu kníh na tému Bojisko mysle a dva 
romány The Penny a Any Minute, ako aj mnoho iných.  
V jej produkcii nájdete tisíce audio-kázní, ako aj kom-
pletnú video knižnicu. Joyce každodenne vystupuje  
v televízii a v rádiu s reláciou Užívaj si každodenný život 
(Enjoying Everyday Life®), ktorá je vysielaná po celom 
svete. Veľa cestuje kvôli konferenciám, ktoré uspo-
radúva na rôznych miestach. Joyce a jej manžel Dave 
sú rodičmi štyroch dospelých detí a ich domovom je 
mesto St. Louis v americkom štáte Missouri.

Kázne od Joyce Meyer vo viacerých jazykoch nájdete na 
stránke tv.joycemeyer.org
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