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“Čím dlhšie slúžim Bohu, tým viac sa učím byť vďačný a vidieť 
nevyhnutnosť mnohých skúšok, prekážok a púšte, ktorou som musel 

prejsť. Jediný spôsob ako nás Boh môže prepáliť je, keď ideme cez oheň. 
Jediný spôsob akým vyrobíte víno je, keď hrozno stlačíte do preša. 
Jediný spôsob, ako získať vzácny olej, je pomliaždiť olivy v preši.  

 
Každá skúška, v ktorej vytrváš ťa robí silnejším. Pokorí ťa, spraví 

menej sebeckým a tvoje poznanie Ježišovej blízkosti porastie.  
 

Nepohŕdaj preto procesom, púšťom, či problémom cez ktorý práve 
prechádzaš. Potrebuješ ho, aby si dokázal/a naplniť svoje poslanie. 

Potrebuješ ho aby si sa stal viac podobným Ježišovi.“



 
Filipanom 3:17-21 

17 Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si 
tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás. 18 Lebo 

mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s 
plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 
19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou 
hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. 20 Ale 

naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj 
Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 21 On mocou, ktorou si 
všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, 

aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.



 
 

Filipanom 4:1-3 
 

1 Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste 
mojou radosťou a vencom slávy, preto stojte pevne v 
Pánovi, milovaní! 2 Napomínam Evodiu, napomínam aj 

Syntychu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. 3 Áno, prosím 
aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď ony sa so 

mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými 
mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v Knihe života. 



 
 

Filipanom 4:4-7 
 

4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! 5 
Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je 
blízko! 6 Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s 

vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich 
modlitbách a prosbách. 

7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni 
vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.  



Som obyvateľom neba, ktorý je tu 
na zemi len na služobnej ceste:-)

 
“…žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 19 Ich koniec je záhuba, ich bohom 
je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. 20 Ale naša 

vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

1.



Mojím benzínom je radosť Pánova a 
ovocím života dobrotivosť

 
“4 Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša 

dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko!

2.



Každú ustarostenosť premieňam na 
modlitbu prosby s dôverou a vďakou  

 
“6 Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu 

svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý 
prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.” 

3.



 
8 Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, 

čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je 
cnostné a chvályhodné. 9 Robte to, čo ste sa naučili, čo ste 

prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. 
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