Kroky duchovneho rastu
Cieľom tejto prednášky je spoznať kroky, ktoré by mal každý kresťan podstúpiť, aby duchovne
porástol.
Tak ako dieťa potrebuje urobiť určité kroky, aby fyzicky porástlo, tak aj kresťania potrebujú urobiť
určitý druh aktivít, aby duchovne porástli. Ak kresťan alebo člen spoločenstva nerastie, je to kvôli
nedostatku jednej alebo viecerých z týchto vecí:
________________________________
I. TÚŽBA RÁSŤ
________________________________
A. Neporastieme, ak nechceme porásť
Deti obyčajne majú túžbu narásť.
"Keď raz budem veľký, budem ako mama, ocino alebo Miro Šatan, Hamšík...", alebo "Neviem sa už
dočkať, kým budem mať 17 a budem môcť jazdiť."
Rodičia sú nadšení, keď sa deti naučia niečo nové - prvé kroky, prvé slová, nakresliť obrázok atď.
Každý od nich chce, aby sa naučili nové veci.
Rovnako v duchovnom živote, kresťania musia chcieť rásť.
1 Pt 2,2 - "A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli
na spásu."
Niektorí sa zdajú , akoby zostali duchovnými bábätkami. Oni nechcú rásť. je ľahké zostať dieťaťom nemusíte byť zodpovední. Iní vás kŕmia, odievajú, menia plienky.V spoločenstve a v kresťanskom
živote nemusia nikoho vyučovať, napomínať, ak iní zhrešia alebo robiť skutky lásky. Je to slobodná
jazda!
Ale zostať dieťaťom nie je cieľom života. Rodíme sa ako deti, aby sme raz vyrástli. Podobne sme
znovuzrodení, aby sme sa stali zrelými kresťanmi aktívne slúžiacimi Pánovi.
1 Pt 2,21 - Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali
v jeho šľapajach
B. Musíme si udržať túžbu rásť
Niektorí členovia, ktorí kedysi raz chceli rásť môžu stratiť tú túžbu
Môžu túžiť po ohni pre Pána, ale stratia horlivosť.Vyvinie sa v nich duch nezáujmu a zanedbávania.
Others develop a level of maturity and stagnate. They are satisfied, thinking no more growth is
needed.
Písmo učí, že rast je vždy potrebný.

Flp 3,12-14 - "Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som
sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už
zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím
k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. "
Mt 26,31-35 - " Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem." Ježiš mu
odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." Peter mu povedal:
"Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní učeníci. "
Peter si myslel, že dosiahol úroveň, kedy by už nikdy nezaprel Ježiša. Ale v tú noc ho 3x zaprel.
1 Kor 10,12 - Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.
Jedným z hlavných dôvodov, prečo kresťania nerastú je, že nevidia DOVOD, prečo rásť.Nemajú
žiadnu túžbu slúžiť a konať v plnom rozsahu ich schopností. Keď sa u ľudí rozvinie horiaci hlad a
smäd slúžiť Pánovi, potom sa rozvinú aj v ďalších krokoch, ktoré potrebujú pre rast.
Máte v sebe tú horlivú túžbu slúžiť viac Pánovi? Stanovili ste si , ako konkrétne sa môžu veci posunúť
a zlepšiť a na akú vyššiu úroveň sa môžu dostať?
________________________________
II. Duchovná strava
________________________________
A. Potrebujeme duchovnú stravu z Božieho Slova.
Dieťa neporastie bez poriadnej stravy. Dobrí rodičia sa starajú o poriadnu výživu pre svoje deti,
Väčšina deti CHCE potravu. Deti plačú za jedlom. Dospelí tiež chcú jesť a nemajú radi byť dlho bez
stravy. Chceme jesť pravidelne každý deň a viackrát za deň.
Rovnako duchovne nemôžeme porásť bez kŕmenia sa Božím Slovom.
1 Pt 2,2 - a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli
na spásu,
2 Pt 3,18 - Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Mt 4,4 - On odvetil: "Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z
Božích úst."
B. Aby sme boli vyživovaná a rástli, musíme študovať Bibliu, pristupovať k sviatostiam a byť v
spoločenstve
Písmo ukazuje potrebu pravidelnej duchovnej výživy:
Hebr 5,11-14 - "O tom by sme mali veľa čo hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli
počúvať. 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. 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."
Sk 17,11 - A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý
deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.
Ako často využívame duchovnú obživu, ktorú dostávame v našom meste a okolí?Ako časti
vynechávame pravidelné jedlá pre náš žalúdok?

Otestujme svoju duchovnú výživu:
Koľko času si tento týždeň strávil pozeraním TV a na internete?
Koľko času stráviš pri nejakých koníčkoch alebo záujmových aktivitách vonku, ktoré síce nie su
nemorálne, ale sú možno nepotrebné?
Koľko času stráviš štúdiom Biblie?
Ako často chodíš do kostola, na spoveď, na stretká, na duchovné obnovy alebo iné duchovné
podujatia? Na koľkých z nich si nešiel, lebo si nemohol a na koľkých z nich si nešiel z lenivosti?
Kresťania potrebujú pravidelnú stravu z Božieho Slova, aby rástli.
III. PRAX A PRECVIČOVANIE
________________________________
A. Prax a cvičenie sú nevyhnutné k fyzickému vývinu.
Atléti a hudobníci vedia, že musia cvičiť, aby sa zlepšili.
Rozvíjanie zručností vyžaduje ustavičné opakovanie: hranie piesne, hádzanie do basketbalového
koša...
Atléti bežia, zdvíhajú činky a cvičia hodinu po hodine, aby zosilneli a vyvinuli si vytrvalosť.
Rodičia povzbudzujú deti, aby si opakovali veci, ktoré sa musia učiť: drilujú sa pravidlá v matematike,
výslovnosť v angličtine, čítajú alebo hrajú na klavír. Je pochopiteľné, že sa unavia, ale sú
povzbudovaní, lebo to je spôsob , ako sa učia.
B. Prax a cvičenie sú nevyhnutné k duchovnému rastu
Biblický základ:
Hebr 5,14 - "Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na
rozlišovanie dobra od zla. "
1 Tim 4,7 - "Cvič sa v nábožnosti! "
Podobne ako deti, atléti a hudobníci, musíme pracovať znova a znova, aby sme začali rozumieť a žiť v
praxi biblické princípy, aby sme boli efektívní ako kresťania.
Aby sme porozumeli Biblii, musíme ju študovať znova a znova, zdieľať sa o nej s inými, zapamätávať
si verše z nej a používať ju v praxi.
Ak sa chceš naučiť modliť a vidieť ovocie modlitby, vstupuj do rozhovoru s Bohom znova a znova.
Deti nemusia byť na začiatku dobré v činnostiach , ale rodičia ich povzbudzujú ,aby to robili znova a
znova. Avšak starší členovia musia povzbudzovať mladších, aby sa inšpirovali z ich
talentov. Zručnosť nenadobudneme hneď, ale tým, že skúšame sa učíme.
________________________________
IV. ČAS A TRPEZLIVOSŤ
________________________________
Rast vyžaduje čas.
A. Nečakaj, že dosiahneš svoj cieľ za jeden deň

Niekedy sú deti netrpezlivé :"Neviem sa už dočkať, keď budem mať 18"
V duchovnej oblasti tiež nemôžeme očakávať zrelosť hneď.
Jak 1,4 - "A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v
ničom nezaostávali."
Niektorí znovuzrodení kresťania chcú vedieť všetko a robiť všetko hneď. Nie sú ochotní venovať čas,
štúdium a rozvíjať svoje schopnosti, ale aj tak chcú byť ako zrelí kresťania - a chcú od iných členov,
aby sa k nim chovali s rovnakým rešpektom, akí u zrelých kresťanoch - bez toho, že by podstúpili čas
na prípravu.
Naopak, niekedy sú starší členovia netrpezliví s novými členmi. Nerozumieme prečo novoobrátení
ľudia majú problém so základnými vecami ohľadom viery.
Noví členovia by sa nemali nechať znechutiť a vzdať sa. Starší členovia by nemali byť netrpezliví
alebo príliš veľa žiadať od novoobrátených ľudí.
B. Nenechaj sa znechutiť chybami a napomínaním iných
Deti robia veľa chýb a musíme im často povedať, že sa zmýlili.
Ako často padá dieťa, keď sa učí chodiť? Padá znova a znova, urobí si modriny ,rozlejú mlieko,
nedržia poriadne lyžicu, padajú z bicykla a zraňujú sa pritom.
Rodičia neustále opravujú, dávajú pokyny , trestajú svoje deti, až nám je ich niekedy ľúto. Rast je
namáhavý!
Ak sa chcú deti stať dospelými, musia kráčať ďalej napriek robeniu chýb a napomenutiam. Jedného
dňa sa možno zamyslia nad svojími detskými chybami a len sa nad nimi usmejú.
Rovnako ako novoobrátení kresťania urobia veľa chýb a často sa im hovorí, že urobili chyby, tak aj
najväčšie postavy Biblie spáchali strašné chyby a museli byť tiež napomenutí.
* Mojžiš sa vyhováral, keď ho Boh povolal, aby vyviedol Izraelitov z Egypta.
* Dávid spáchal cudzoložstvo s Betsabe a napomenul ho Nátan.
* Peter trikrát zaprel Ježiša.
* Pavol prenasledoval kresťanov pred svojím obrátením
* Tomáš zapochyboval o Ježišovom zmŕtvychvstaní
* Všetci apoštoli opustili Ježiša, keď ho uväznili a ukrižovali.
A aj napriek tomu sa o nich hovorí, ako o najväčších Božích služobníkoch.
Veľkí služobníci nie sú ľudia, ktorí žijú bez toho , že by zhrešili, ale, ktorí sa učia na svojich chybách a
pokračujú verne v službe Bohu.
Judáš zradil Ježiša a ľudia ho vnímajú ako zradcu. Peter zaprel Ježiša trikráť a pritom ho je vnímaný
ako veľký apoštol. Aký je rozdiel medzi nimi? Judáš po zrade Ježiša sa obesil. Peter, potom ako
zaprel Ježiša konal pokánie a ďalej slúžil a kázal evanjelium.
pozri Prís 29,1 - Človek je zničený nie preto, že robí chyby, ale pretože sa stáva tvrdohlavým, keď ho
napomínajú a nekoná pokánie Dôležité je konať pokánie a byť trpezlivý a učiť sa konať správne.

Zhrnutie
Nie je hanbou byť bábätkom, ak si sa narodil pred pár mesiacmi. Ale ak človek zostane "duchovným
bábätkom" niekoľko rokov a neporástli, tak má problém.
Každý musí porásť ako kresťan a každý môže porásť ak začne v živote uplatňovať biblické
princípy rastu.
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