
Spojenie v oblasti istoty o spasení
Do akej miery môžete mať istotu?

Prečo vytvoriť toto spojenie?
Ak máte pochybnosti o tom, či ste spasený alebo nie, alebo ak zakladáte právoplatnosť

svojho spasenia na nesprávnych veciach, bude ťažké zachovať si istotu a verne nasledovať
Boha, keď vám prídu do cesty búrky života. Na dôvažok máte nepriateľa, diabla, ktorý sa
bude snažiť presvedčiť vás, že vaše rozhodnutie prijať Krista bolo prázdne, neúčinné, ba
dokonca že ste si to celé iba vymysleli. Niektorí kresťania prežijú celý svoj život v strachu,
že ak sa dopustia určitého hriechu, stratia spasenie. Iní sa boja toho, že vôbec neboli spa-
sení kvôli nejakému hriechu v minulosti, o ktorom si myslia, že ho Boh nie je ochotný od-
pustiť. Ako sa dozviete v tejto lekcii, podľa Biblie my kresťania môžeme vedieť – bez
pochybností – že sme navždy spasení a sme na ceste do neba – napriek tomu, čo sa nám
snažia nahovoriť naše pocity, okolnosti alebo diabol.

Čo ste očakávali?
Pri snahe predstaviť si „nadprirodzené“ mnoho ľudí čerpá podnety z Hollywoodu. V je-

ho imaginárnom svete ľudia, ktorí vkročia do iných dimenzií, než v akých žijeme normálne,
vždy narazia na záblesky svetla, vzrušujúcu hudbu, „Silu“ odovzdávajúcu zázračnú moc, in-
terdimenzionálne vízie a vznášajúcich sa anjelov. V tej chvíli už len stačí lusknúť prstami a všet-
ky ich problémy sa vyriešia.

Ale keď v skutočnom svete vstúpime do skutočného vzťahu so skutočným Bohom ce-
lého vesmíru, obyčajne to nie je také dramatické. Toto vyvoláva u niektorých ľudí zmätok.
Treba pripustiť, že niektorí ľudia zažijú anjelov či iné nadprirodzené skúsenosti. Niektorí
majú veľmi hlboké emocionálne zážitky alebo sú zaplavení pocitom pokoja či odpustenia.
Väčšinou sa to však nedeje.
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Modlitba:
„Otče, pomôž mi
vnímať tvoju blíz-
kosť a prežívať, čo
tvoj Duch hovorí
môjmu duchu.
Vlož do môjho
srdca pevnú istotu
o tom, že ti pat-
rím. Amen.“

Na zamyslenie:
Myslíte, že by sme
sa mali spoliehať
na Hollywood, na
našu kultúru alebo
na naše vlastné
predstavy, keď
hľadáme realis-
tický obraz o Bohu
a o tom, ako pri-
stupuje k ľuďom?
Asi nie. Oveľa spo-
ľahlivejšou autori-
tou je zdroj všet-
kých našich infor-
mácií o Bohu,
o jeho Synovi Ježi-
šovi Kristovi,
o spasení, nebi
a pekle a mnohých
ďalších veciach:
Biblia.

Spomeňte si na to, keď ste prijali Ježiša Krista do svojho srdca. Pamätáte sa na niektoré
očakávania, ktoré ste mali? Napíšte si ich. Splnili sa vaše očakávania?

1. k
apitola



„Čím si môžem byť istý?“
Čím si môžete byť podľa Biblie istý, ak ste požiadali Ježiša Krista, aby bol vaším Spasite-

ľom? Pozrime sa na päť kľúčových bodov.

Môžete si byť istý tým, že Kristus prišiel do vášho života 

Čo podľa vás predstavujú „dvere“ v Zjavení 3,20?

Čo urobí Ježiš, ak mu niekto otvorí dvere?

Čo myslíte, ako niekto „otvorí dvere“ Ježišovi?

Urobil ste to? Ak áno, kedy?

Prečítajte Jána 1,12. Ktoré dve veci by mal človek podľa tohto verša urobiť, aby sa mohol
nazývať Božím dieťaťom?

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Urobili ste tie dve veci? Ak áno, kedy?

Môžete si byť istý, že ste sa „znova narodili“ ako „nové
stvorenie“

Stať sa kresťanom nie je ako vstúpiť do nejakého klubu alebo uzavrieť životnú poistku.
Nie je to ani osvojenie nejakej novej filozofie. Keď ste prijali Ježiša Krista do svojho života,
boli ste doslova premenený na novú bytosť!

Prečítajte 2. Korinťanom 5,17. Ak ste pozvali Krista do svojho života, hovorí sa o vás, že ste
„v Kristovi“. On je vo vás a vy ste v ňom! Čo hovorí tento verš o tých, ktorí sú v Kristovi?

Keď Biblia hovorí, že „staré veci pominuli“, čo to podľa vás znamená?

Čo „nové“ prišlo do vášho života?

2 Spojenie s Bohom

„Hľa, stojím pri
dverách a klo-
pem. Ak niekto
počuje môj hlas,
a otvorí dvere,
vojdem k nemu
a budem stolovať
s ním a on so
mnou.“

– Zjavenie 3,20

„Tým však, čo ho
prijali a veria v jeho
meno, dal moc
stať sa Božími
deťmi.“ 

– Ján 1,12 

„Preto ak je
niekto v Kristovi,
je novým stvore-
ním. Staré veci
pominuli, nastali
nové.“ 
– 2. Korinťanom 5,17
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Ak nemáte istotu, že ste naozaj pozvali Krista 
do svojho života ako svojho Spasiteľa, 

pozrite si Prílohu 1,
kde sa dozviete, ako to môžete urobiť.
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Vyhľadajte a prečítajte si Jána 3,1-10 vo svojej Biblii. Bol Nikodém zbožným člove-
kom predtým, než stretol Ježiša? (Pozrite si hlavne verše 1 a 10.)

A predsa Ježiš povedal Nikodémovi, že potrebuje niečo dôležité. Čo to bolo?
(verše 3 a 5)

Môžete si byť istý, že všetky vaše hriechy (minulé,
prítomné aj budúce) vám boli odpustené

Čo nás podľa týchto troch veršov oddeľuje od Boha a nakoniec by nás viedlo k večnej
smrti?

Prečítajte si nasledujúce verše a napíšte, čo sa stalo s vašimi hriechmi teraz, keď ste ich vy-
znali Bohu a poprosili ste Krista, aby bol vaším Spasiteľom.

Žalm 32,5 __________________________________________________________________

Žalm 103,12 ________________________________________________________________

Izaiáš 43,25 _________________________________________________________________

„Znamená to, že už nebudem viac hrešiť?“
Ak ste ľudskou bytosťou, stále budete z času na čas hrešiť. Ale čím budete zrelší v Pánovi,
tým bude týchto prípadov menej a nastanú zriedkavejšie.

„Čo by som mal urobiť, keď zhreším?“
Hriech vždy naruší vaše spoločenstvo s Bohom – preto Boh hovorí, že hriech je zlý. Ale keď
s ním súhlasíte ohľadom „zla“ hriechu (o to ide pri vyznávaní hriechu), Boh vám hriechy od-
pustí, vymaže ich, vzdiali ich od vás a zabudne na ne. Toto uvoľní cestu pre obnovené, ne-
rušené spojenie s Bohom.

1. kapitola – Spojenie v oblasti istoty o spasení  3

Zamyslite sa: V Jánovi 3,5-6 Ježiš
hovoril o „narodení z vody
a z Ducha“. Byť „narodený
z vody“ sa vzťahuje na fyzické
narodenie – každý, kto kedy žil,
sa „narodil z vody“. Ale Ježiš ho-
vorí, že to vás ešte nekvalifikuje
pre vstup do Božieho kráľovstva.
Keďže Božie kráľovstvo existuje
na duchovnej rovine, musíme sa
narodiť aj duchovne – je to
„druhé narodenie“. Keď ste po-
zvali Ježiša Krista do svojho ži-
vota, narodili ste sa do duchovnej
sféry. Predtým ste boli duchovne
mŕtvy, boli ste len dvojdimenzio-
nálnou bytosťou: fyzickou a du-
ševnou. Ale keď Kristov Duch
vstúpil do vášho života, získali
ste tretiu dimenziu – duchovnú!
Konečne ste vy a Boh „na rovna-
kej vlnovej dĺžke“!

Iní pisatelia Biblie o téme duchovného narodenia:

Peter: „Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľ-
ného semena: živým a večným Božím slovom.“    – Petrov 1,23 

Ján: „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým ví-
ťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.            – 1. Jánov 5,4

33
„Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a va-
še hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje...“       – Izaiáš 59,2

„Osoba, ktorá hreší, zomrie!“                                                  – Ezechiel 18,20a

„Lebo mzdou hriechu je smrť.“                                             – Rimanom 6,23a

Poznámka: Neprá-
vosti, priestupky aj
hriechy sa vzťahujú
na tú istú vec: po-
rušenie Božích zá-
konov. Pokuta za
ne je oddelenie od
Boha.

Pointa: Ak nás naše hriechy kedysi oddeľovali od Boha, čo
môžeme povedať o našom spojení s Bohom teraz, keď

naše hriechy už nestoja medzi nami a ním? Naše spojenie
s Bohom je napravené a trvalé!

„Ale ak vyzná-
vame svoje hrie-
chy, on je verný
a spravodlivý: Od-
pustí nám hriechy
a očistí nás od
všetkej neprá-
vosti.“ 

– 1. Jánov 1,9



Môžete si byť istý, že medzi vami a Bohom vznikol nový
vzťah. 

Predtým než ste prijali Krista do svojho života, boli ste duchovne mŕtvy, oddelený od
Boha, vinný z hriechu a dokonca „Božím nepriateľom“ (Rimanom 5,10).

Vyhľadajte nasledujúce verše a napíšte, ako opisujú váš vzťah s Bohom teraz. V niektorých
pasážach si možno všimnete viacero charakteristík. Pri každom verši dokončite túto vetu:

„Kedysi som bol stratený, ale teraz som...“

Ján 15,15 ____________________________________________________________________

Rimanom 8,14-17 _____________________________________________________________

1. Korinťanom 6,17 ___________________________________________________________

Efezanom 2,19 _______________________________________________________________

Môžete si byť istý, že už nikdy viac nebudete oddelený od
Boha. 

„Ako dlho vydrží môj večný život?“

Možno si hovoríte: „No jasné, teraz ide všetko v poriadku. Prežívam blízke spojenie
s Bohom a chcem mu robiť radosť všemožným spôsobom. Ale čo sa stane, ak povedzme
o rok všetko pokašlem? Myslím tým skutočne, skutočne, skutočne pokašlem? Prehodnotí
Boh moje postavenie? Vezme naspäť život, ktorý mi dal? Vzdá sa ma? Predtým som bol od
Boha oddelený – mohlo by sa to stať znova?“

Odpoveď apoštola Pavla na túto otázku je v Rimanom 8,38-39:

Koľkokrát sa objavuje v tejto pasáži slovo „okrem“? (Nemusíte ho hľadať dlho – nie je
tam!) Čo vám to hovorí?

Vyhľadajte si nasledujúce verše v Biblii. Spojte každý odkaz na verš s príslušným faktom
o istote vášho večného života.

Ján 6,37 • Nikto a nič vás nemôže nikdy vytrhnúť z Božej ruky

Ján 10,27-29 • Boh vás nikdy nezanechá, ani neopustí.

Hebrejom 13,5b • Ježiš vás nikdy nevyhodí. 

4 Spojenie s Bohom

44Tak vzácna milosť,
krásny deň:

Ja, žobrák bezcenný 
a duchom slepý 

tulák som,
Bohom nájdený.

– John Newton, 1779,
z chválospevu

„Amazing Grace“

55

pú„Som totiž pre-
svedčený, že ani
smrť, ani život,
ani anjeli, ani knie-
žatstvá, ani prí-
tomné, ani budú-
ce veci, ani moc-
nosti, ani to, čo je
vysoko, ani to, čo
je hlboko, ani ni-
jaké iné stvorenie
nebude nás môcť
odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Je-
žišovi Kristovi,
našom Pánovi.“ 
– Rimanom 8,38-39

Inými slovami, ak ste raz v Božej
rodine, ste v nej navždy!



Kto pre vás vyhradil dar večného života podľa pasáže v 1. liste Petra 1,4-5?

Dodáva vám to istotu?

Za akých podmienok bude pre vás odložený?

Kto sa postará o to, aby ste sa tam bezpečne dostali a získali ho? 

Koľkokrát sa objavujú v tejto pasáži také slová ako „možno“, „podľa možnosti“, „s výnim-
kou nejakých nepredvídateľných okolností“ alebo „ak všetko pôjde dobre“?

O čom to svedčí? 

„Čo ak sa ,necítim‘ spasený?“ 
Každý je „nastavený“ inak. Niektorí ľudia sú dosť emocionálni, iní veľmi pokojní a ob-

jektívni. Niektorí si intuitívne uvedomia aj tú najmenšiu zmenu okolo seba, zatiaľ čo iní by si
sotva všimli, keby pri nich vybuchla atómová bomba. Vaša reakcia na to, že ste prijali Krista
do svojho života, je veľmi ovplyvnená tým, ako vás Boh stvoril. Nech ste, aký ste, vaše po-
city budú prichádzať a odchádzať. Je však dôležité, aby sme svoje presvedčenie zakladali
na niečom, čo je skutočné, na niečom spoľahlivejšom ako pocity. 

Vyhľadajte 2. Korinťanom 5,7. Čo hovorí tento verš, z čoho žijeme? Podľa čoho máme
riadiť svoj život, určiť, čo je správne a nesprávne, posúdiť, či určité konanie je to najlepšie?
Vyberte jedno z nasledujúcich:

� Pocity � Rady iných � Čo sa zdá správne
� Viera � Pokusy a omyly � Logika

Ale na čom zakladáme svoju vieru? Na čo sa spoliehame?

Tento obrázok s vlakom1 ilustruje vzťah
medzi skutočnosťou, vierou a pocitmi.
Rušeň (skutočnosť) predstavuje pravdy
z Božieho slova. Vagón na uhlie (viera)
predstavuje naše presvedčenia a dôveru
v určité pravdy, čo v nás potom vyvoláva určité postoje a konanie. Keď v niečo veríme, sme
presvedčení, že je to absolútne pravda a na základe tohto presvedčenia sme ochotní aj
konať.

Vozeň (pocity) predstavuje naše subjektívne, emocionálne vnímanie a dojmy. Vlak dokáže
ísť s týmto vozňom aj bez neho, ale bez rušňa sa nedostane nikam. Navyše, vlak pôjde len
vtedy, keď budete z vagóna na uhlie nakladať palivo do rušňa. Vozeň nijako nedokáže po-
hnúť vlak dopredu. Podobne, náš kresťanský život sa pohne len vtedy, ak svoju vieru vlo-
žíme do skutočností Božieho slova. Ak chceme získať potvrdenie ohľadom svojho spasenia
na základe svojich pocitov, dostaneme sa do ťažkostí. Ale ak sa spoliehame na skutočnosti,
ktoré nachádzame v Božom slove, naše pocity sa k nim napokon pridajú!

Tu je zhrnutie piatich vecí, ktorými si môžete byť istý teraz, keď ste požia-
dali Ježiša Krista, aby sa stal vaším Spasiteľom:

1. Môžete si byť istý, že Kristus vstúpil do vášho života: Ján 1,12

2. Môžete si byť istý, že ste sa „znova narodili“ ako „nové stvorenie“: 2. Korinťanom 5,17

3. Môžete si byť istý, že všetky vaše hriechy (minulé, prítomné a budúce) sú odpus-
tené: Žalm 32,5
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„A Boh rezervoval
pre svoje deti ne-
oceniteľný dar
večného života; je
pre vás odložený
v nebi, čistý a ne-
poškvrnený, ne-
podliehajúci zme-
nám ani zániku.
A Boh sa vo svojej
veľkej moci posta-
rá, aby ste sa bez-
pečne dostali do
neba a získali ten
dar, pretože mu
dôverujete. Dosta-
nete ho v ten blí-
žiaci sa posledný
deň, ktorý sa uká-
že pred očami
všetkých.“ 

– 1. Petrov 1,4-5
(parafráza)

„Môže Boh vziať na-
späť to spasenie, za
ktoré Kristus zapla-
til? Rozhodne nie!
Keďže dlh bol zapla-
tený, bolo by od
Boha nespravodlivé,
aby to od nás opäť
žiadal. Tá istá spra-
vodlivosť, ktorá
predtým vyžadovala
naše odsúdenie, te-
raz vyžaduje naše
ospravedlnenie. Aké
mocné bezpečie to
poskytuje nášmu
spaseniu! Dokonca
ani svetský sudca by
nežiadal, aby tá istá
pokuta bola zapla-
tená dvakrát.“2

– Watchman Nee 

skutočnosť viera pocity



4. Môžete si byť istý, že medzi vami a Bohom vznikol nový vzťah: Ján 15,15

5. Môžete si byť istý, že už nikdy viac nebudete oddelený od Boha: Rimanom 8,38-39

Osobná aplikácia: 

Akú máte teraz istotu?

Na stupnici od jedna do desať označte, do akej miery máte istotu, že keby ste dnes večer
zomreli, okamžite by ste šli do neba, aby ste večnosť strávili s Bohom:

Ak ste zakrúžkovali číslo menšie ako 10, kvôli čomu máte pochybnosti? Čo vám bráni v tom,
aby ste si boli „absolútne istý“?

Naučte sa naspamäť:

1 Bright, William R., Chcel by si spoznať Boha osobne? (Hlas pre Krista 2004), s. 12.
2 Nee, Watchman, Jistota, bezpečnost a radost ze spasení (Prúd), s. 5.

6 Spojenie s Bohom

Poznámka:
Načo je „Osobná
aplikácia?“ Neštu-
dujte Bibliu bez
toho, že by ste vo
vlastnom živote
uplatnili to, čo sa
naučíte. Aplikujte
to! 

Poznámka: 
Niekoľko užitoč-
ných princípov
o učení sa Písma 
naspamäť nájdete
v Prílohe 2.

Zhrnutie: 
Ježiš sa vás pýta:
„Budeš mi dôve-
rovať ohľadom
svojho večného

života?“

O 1. liste Jána 5,11-12: Keď som sa ženil, na svadbe mi môj kamarát podal
obálku. „Toto je pre teba a tvoju manželku,“ povedal. Dosť ma to urazilo.
Prečo bol taký trochár a dal nám len obyčajnú obálku ako svadobný dar?!
Na svojom písacom stole som mal celý balík prázdnych obálok. Taká
drzosť! Ale neskôr, keď som sa pozrel do obálky, našiel som v nej 100-dolá-
rovú bankovku! Vo chvíli, keď som dostal obálku, dostal som v nej aj 100
dolárov. Ten, kto mal obálku, mal aj peniaze. Rovnako, keď ste prijali Ježiša
do svojho života, prijali ste aj večný život, pretože večný život je v Ježišovi!

Spojenie v oblasti istoty o spasení: 
„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život
a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má
život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.“ 

– 1. Jánov 5,11-12
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