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Úvod

H

urá! Vaše obľúbené denné čítanie - Rapsódia reality
- je teraz dostupné v 743 jazykoch a tento počet
stále rastie. Veríme, že vydanie tohto denného čítania v
roku 2016 urýchli váš duchovný rast a spôsobí, že počas
celého roku budete veľmi úspešní.
Život meniace myšlienky tejto edície vás občerstvia,
premenia a pripravia vás na napĺňajúcu, plodnú a užitočnú
skúsenosť s Božím Slovom.
- AKO POUŽÍVAŤ TENTO DUCHOVNÝ MATERIÁL PRE NAJLEPŠÍ ÚČINOK-

Čítajte a pozorne sa zamýšľajte nad každým posolstvom.
Vyslovujte denné modlitby a vyznania nahlas pre samých
seba. Tým zabezpečíte, že Božie Slovo prinesie výsledok
v podobe uskutočnenia toho, čo hovoríte.
Študujte z Biblie na základe jednoročného plánu alebo
podľa nášho najnovšieho dvojročného plánu čítania.
Taktiež si môžete rozdeliť denné čítanie z Písma do dvoch
častí – ranné a večerné čítanie.
Používajte tieto denné zamýšľania tak, aby ste si určili svoje
ciele na každý mesiac, a tak mohli porovnať, ako zakaždým
rastiete od dobrého k lepšiemu.

Pozývame vás radovať sa z veľkolepej Božej prítomnosti a z
víťazstva počas celého roka zakaždým, ako si prečítate dennú
dávku Božieho Slova. Máme vás všetkých veľmi radi! Boh vás
žehnaj!

-Pastor Chris Oyakhilome
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Meno
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1

pondelok

Oslávený s Kristom
A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých
povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých
ospravedlnil, tých aj oslávil (Rimanom 8:30).

J

ežiš je všemocný. Ale práve tak, ako nám to
hovorí list Židom o tých, ktorí mali možnosť
prepustenia, ale odmietli prepustenie, aby dosiahli
väčšiu slávu (Židom 11:35), Ježiš prijal smrť na kríži.
Odložil svoju slávu a trpel za nás. Biblia hovorí, že
sa všetkého vzdal kvôli nám (Filipským 2:7). Dnes
je v nebi korunovaný všetkou slávou a majestátom.
Je osláveným Kristom.
1.Ján 4:17 nám hovorí niečo hlboké. Hovorí:
„...aký je On (oslávený Ježiš), takí sme my v tomto
svete.“ Nehovorí: „...aký On bol, takí sme my.“ Sme
takí, aký je teraz!
On je prvý a posledný Adam, pretože je hlavou
nového stvorenia, ktorého sme časťou. Halleluja.
Takže ty nie si z prvého Adama; nemáš s ním
žiadny súvis. Keď si v Kristovi, neexistuje žiadny
záznam, ktorý ťa spája s prvým Adamom, pretože
Biblia hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové
stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali
nové“ (2.Korintským 5:17).
Sme účastníkmi a tiež aj nositeľmi Jeho slávy.
Ježiš nám dal tú istú slávu, ktorú dal Otec Jemu: „A
slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli
slovak

jedno, ako my jedno sme“ (Ján 17:22). Ty si sa stal
dnes skutočným odbleskom Božej slávy, práve tak
ako je ním Ježiš. Biblia hovorí: „...keď prijal česť a
slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel
takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom
som našiel zaľúbenie!“ (2.Petrov 1:17).
Dozvedaj sa viac o tom, aké neoceniteľné
poklady Boh do teba vložil. Dal ti nielen svoj život,
pokoj a spravodlivosť; dal ti tiež svoju výnimočnú
slávu.

Vyznanie

Práve tak ako bol Kristus
vzkriesený z mŕtvych slávou
Otcovou, presne tak aj ja
žijem nový život autority nad
chorobou, nemocou, slabosťou,
chudobou a diablom. Som
posadený spolu s Kristom
v nebeských miestach, kde
s Ním kraľujem a vládnem.
Halleluja.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom 6:1-14
Žalmy 56-59

2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom 5:1-8
Izaiáš 52

Ďalšie Štúdium:
Kološanom 1:26-27; 1 Petrov 1:10-11; 2 Korinťanom3:18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Biblia je Božím svedectvom
... lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo,
ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia
Boží (2.Peter 1:21).

M

noho ľudí z nevedomosti zaobchádza
s Bibliou ako s hocijakou inou knihou.
Hovoria: „Inšpirovaní ľudia napísali Bibliu rovnako
ako bol William Shakespeare inšpirovaný, aby
napísal „Júlia Caesara“. To nie je pravda. Existujú
rôzne druhy inšpirácie, napr. inšpirácia básnika,
ktorá nemá nič spoločné s inšpiráciou Ducha Svätého.
Básnik mohol pozerať na prírodu a byť inšpirovaný,
ale inšpirácia, ktorá prichádza od Ducha Svätého
toto presahuje; je to božská inšpirácia.
Biblia je zjavenie; súbor všetkého, čo vyšlo z
Božích úst; je to Božie zjavenie vyjadrené slovami.
Áno, obsahuje históriu, poéziu, proroctvo atď.; ale
toto všetko je podľa Ducha Božieho a z Jeho pohľadu.
V Biblii zistíš, čo povedal Boh; čo povedali anjeli; čo
povedal satan; čo povedali démoni; čo povedali
proroci; muži a ženy a dokonca aj čo povedal somár.
Ale všetko, čo povedali, je Božím svedectvom.
Preto keď hovoríme, že Biblia je Božie Slovo, je to
pravda, pretože obsahuje Božie svedectvo. Svedectvo
je vyhlásenie alebo potvrdenie skutočnosti. Na súde
je to súhrn dôkazov predložených v súdnom spore;
výpoveď svedka.
slovak

V kresťanstve veríme a potvrdzujeme, že Biblia
je Božie autentické prehlásenie o Ňom samotnom,
o Jeho skutkoch, Jeho plánoch a zámeroch a Jeho
názoroch. Ktokoľvek, kto tomu neverí, nie je
kresťan.
Biblia hovorí, že všetko Písmo je dané Božou
inšpiráciou (2.Timoteovi 3:16); svätí ľudia hovorili
slová, ktoré boli starostlivo vybraté Duchom Svätým.
To znamená, že Duch Svätý nielenže vdýchol Božie
Slovo do životov týchto ľudí, ale v skutočnosti ich
pohol k tomu, aby ich napísali, ako to aj urobili.
Toto robí Bibliu hodnovernou. Môžeš dôverovať
jej zápisom, pretože je to viac ako len náboženská
kniha; je to Božie svedectvo.

Modlitba

Ďakujem Ti, vzácny Pane, za
zjavenie Tvojej osobnosti,
vôle, zámeru a charakteru
cez Písma. Tvoje Slovo
osvecuje moju cestu a vedie
môj život. Som budovaný
a povzbudzovaný Tvojím
Slovom pre vždy víťazný a
triumfujúci život, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom
6:15-7:1-6
Žalmy 60-63
2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom 5:9-16
Izaiáš 53

Ďalšie Štúdium:
2 Timoteovi 3:16; Ján 17:17; Žalmy 93:5
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Viera v Slovo
Odpovedal im: ....Keby ste mali vieru ako horčičné
zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi
odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné
(Matúš 17:20).

U

ž si niekedy počul niekoho povedať: „Mám
vieru v Bibliu?“ Toto v skutočnosti nemá
žiadny duchovný zmysel. Môžeš mať vieru, že Biblia
je pravda a že obsahuje Božie Slovo, ale mať vieru, že
ťa bude ochraňovať, ak si ju dáš na noc pod vankúš,
tak to nefunguje.
Neopieraj svoju vieru o „Bibliu“, ale o Božie
Slovo, ktoré je v nej obsiahnuté. Spomeň si, že v
predchádzajúcom štúdiu sme zistili, že Biblia je
Božím svedectvom, ale obsahuje slová ľudí, satana,
démonov a dokonca somára. Takže mať vieru v
Bibliu v tomto všeobecnom význame nefunguje.
Tvoja viera musí byť v Božie Slovo a z toho vyplýva,
že viera vyžaduje určitosť a nasmerovanie. Pravá
viera pochádza z Božieho konkrétneho slova a toto
produkuje výsledky.
„Logos“ (slovo) Božie je život (Ján 6:63), ale
nespôsobí nič pre nikoho, pokiaľ ho neprijmeš a
nebudeš podľa neho konať. Napríklad v budove
môže byť niekoľko elektrických zásuviek s elektrinou,
ale aby si mohol použiť elektrinu, musíš zastrčiť
slovak

spotrebič do zásuvky, aby mohol pracovať. To isté
platí aj pre Božie Slovo. Biblia hovorí: „A poznáte
pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32). Všetko
Božie Slovo je pravda, ale pravda, ktorá ťa oslobodí,
je pravda, ktorú prijmeš; pravda, ktorú poznáš a žiješ
ňou.
Napísané Slovo nemá moc samo o sebe, pokiaľ
nevyjde z úst človeka, ktorý má vieru; to je to, kde
je moc. Takže jednaj vo viere v Slovo a budeš vždy
víťaziť.

Modlitba

Drahý Otec, ďakujem Ti,
že mi dávaš Tvoje vštepené
Slovo, ktorým žijem. Som
úspešný a robím dnes pokrok
prostredníctvom Slova a môj
víťazný život je zjavný, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom 7:7-25
Žalmy 64-67
2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom 5:17-24
Izaiáš 54

Ďalšie Štúdium:
2 Korinťanom 4:13; Ján 15:7; Jakuba 1:22-25
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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On je prvorodený medzi mnohými
bratmi
Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil
na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol
prvorodený medzi mnohými bratmi (Rimanom 8:29).

M

y ako kresťania nie sme obyčajní; sme
ako Ježiš: oslávení, plní moci, nadvlády a
autority. Nie sme žobráci, otroci alebo chudáci. Sme
synovia a dcéry Boha. Niektorí kresťania konajú
alebo hovoria ako žobráci, keď sa modlia. Hovoria:
„Otec, my sme pred Tebou nič...“ Ako môžeme byť
„nič“ pred tým, ktorý nás priviedol do jednoty so
samým sebou?
Čítajme znova náš úvodný verš; hovorí, že sme
boli predurčení na podobu Syna Božieho, Ježiša
Krista - prvorodeného medzi mnohými bratmi a nie
medzi mnohými otrokmi. Sme Jeho bratia a sestry.
Nech porozumenie tohto zmení tvoje vnímanie Boha
a tvoj názor na seba samého. Namiesto modlitby: „Ó
Pane, prosím, pomôž mi, požehnaj, urob pre mňa
toto alebo tamto“; povedz: „Pane, ďakujem Ti, že si
ma požehnal vo všetkom a všetkým, pretože som
spoludedičom s Kristom.“
Ó tá hĺbka, nesmiernosť a veľkosť Jeho lásky,
ktorá nás priviedla do takej úžasnej jednoty s Ním!
Aká je to veľká pocta stať sa účastníkom na Jeho
živote, nositeľom Jeho slávy, rozširovateľom Jeho
spravodlivosti! Jeho plán pre nás pred stvorením
slovak

sveta bol naplnený v Kristovi Ježišovi. Biblia hovorí,
že teraz sme synmi Božími (1 Ján 3:2); a nie potom,
keď prídeme do neba, ale TERAZ! Halleluja.
Po Jeho vzkriesení už Biblia viac nepozerá
na Ježiša ako na jediného splodeného z Otca. Ale
volá Ho prvorodeným z mŕtvych (Zjavenie 1:5),
to znamená, že je prvý znovuzrodený. Keď sme
sa znovuzrodili, stali sme sa Božími splodenými
deťmi rovnako ako Ježiš. On je prvorodeným zo
špeciálnej rasy super-bytostí a my nie sme voči
Nemu druhoradí. Sme jedno s Ním. Aký je On, takí
sme my v tomto svete (1.Ján 4:17). Biblia hovorí:
„Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci
sú z jedného (otca). Práve preto sa nehanbí menovať
ich bratmi“ (Židom 2:11).

Modlitba

Otec, ďakujem Ti za
privilégium a česť vedieť, že
máš osobne zo mňa potešenie.
V Tvojej prítomnosti prijímam
milosrdenstvo a nachádzam
milosť na pomoc v pravý čas.
Skôr než volám, Ty odpovedáš;
a zatiaľ čo hovorím, Ty ma
počúvaš. Tvojou láskou som
predurčený na to, aby som
vždy kráčal v Tvojej láske,
víťazstve a prosperite, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom 8:1-17
Žalmy 68-69
2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom
5:25-33
Izaiáš 55

Ďalšie Štúdium:
Efežanom 2:19-22; Matúš 28:10; Ján 20:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Si vyjadrením tvojich slov
Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie
než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do
rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné
posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca (Židom 4:12).

N

ajdôležitejší prirodzený dar, ktorý je daný
ľuďom, je schopnosť hovoriť. Boh nám dal
túto špeciálnu schopnosť, aby sme mohli byť ako
On. Slová nie sú jazyk; slová sú duch. Ježiš povedal:
„Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré
som vám hovoril, sú duch a život“ (Ján 6:63).
Tvoj život je charakterom tvojich slov. Si tým, čo
vyjadrujú tvoje slová, tvoje nápady, tvoje myšlienky
a tvoje názory. To, čo vidíš, keď pozeráš na „seba“
každý deň doma, v kancelárii, na ulici alebo tržnici,
je vonkajším stelesnením tvojich slov, plánov a
názorov. Ty a tvoje slová ste jedno; to si ty. Žiadny
človek nie je odlišný od svojich slov. Ak sú slová
človeka nesprávne, potom jeho charakter bude
pokrútený. Ty si prejavom svojich slov.
V Matúšovi 12:37 Pán Ježiš povedal: „Lebo pre
svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová
budeš odsúdený.“ Znamená to, že ak bude človek
spasený, tak to je kvôli jeho slovám a ak bude
zatratený, tak to bude kvôli jeho slovám. Preto je
dôležité, aby si ako Božie dieťa hovoril správne.
Vlož Božie Slovo do svojich úst a udržuj sa v zdraví,
slovak

bezpečí, prosperite a víťazstve.
Ty nie si to fyzické telo, ktoré vidíš. Odraz, ktorý
vidíš v zrkadle, keď sa na seba pozeráš, to nie si celý
„ty“. Si duchovná bytosť a tvoje fyzické telo je len
tvoj dom, tvoje bydlisko. Keď sa Boh pozerá na teba,
tak v duchovnej oblasti vidí tvoje slová, nie tvoje telo
a kosti. Keď hovoríš, tak tvoje slová idú do oblasti
ducha a nikdy nezomrú. Jedného dňa uvidíš tvoje
slová a budeš udivený, že vyzerajú presne ako ty.
						

Modlitba

Môj jazyk je stromom života
a môj duch je rezervoárom
Božieho Slova. Z môjho srdca
a mojich úst vytekajú rieky
života a ovplyvňujú moje
okolie požehnaním, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom 8:18-39
Žalmy 70-73

2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom 6:1-9
Izaiáš 56

Ďalšie Štúdium:
Matúš 12:36-37 AMP; Jakuba 3:2-6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Zázrak Jeho Slova
... tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich
úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo
sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam
(Izaiáš 55:11).

Z

dalo by sa to paradoxné myslieť si, že
niektorí ľudia, ktorí chodia do cirkvi,
nemajú čas počúvať Slovo. Niektorí majú radi
hudbu; tešia sa na službu hudby a potom odídu
z bohoslužby. Nepočkajú na posolstvo, pretože si
Slovo nevážia.
Božie Slovo je veľmi dôležité. Vážiť si Slovo
znamená vážiť si Ježiša, pretože Ježiš je živé Slovo.
Biblia hovorí: „Nevzdiali sa berla od Júdu ani
veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde
panovník, ktorého národy budú poslúchať“
(1.Mojžišova 49:10). Keď sa Božie Slovo vyučuje
v cirkvi, nie je to len preto, aby sme sa ho naučili
alebo verili mu a konali podľa neho, ale tiež na
to, aby sa Slovo v nás samé rozmnožovalo. To je
najväčší úžitok, ktorý získavame z Božieho Slova.
Halleluja!
Keď počúvaš Slovo a veríš mu, tak tvorivá moc,
ktorá je v ňom, začína pôsobiť a premieňať tvoj život.
Toto je tajomstvo hovoreného Slova! Služba Božieho
Slova produkuje v tebe to, čo hovorí. Božie Slovo
má božskú moc urobiť to, čo hovorí. Je odlišné od
slovak

ľudských slov. Ktokoľvek môže povedať čokoľvek,
ale keď je to Božie Slovo, tak má moc ovplyvňovať
nášho ľudského ducha. Je v ňom zázračná moc, ktorá
pôsobí.
Maj v láske Božie Slovo. Nech je tým, v čom máš
najväčšie potešenie, kedykoľvek si v cirkvi. A ako
prijímaš Slovo, to má schopnosť a kapacitu urobiť
ťa tým, o čom hovorí. To je zázrak Božieho Slova.

Modlitba

Drahý Otec, ďakujem Ti za
zázraky konajúcu moc Tvojho
Slova; toto Slovo uzdravuje
chorých a kriesi mŕtvych. Slovo
vždy pôsobí vo mne a pre mňa.
Produkuje výsledky toho, čo
hovorí, v mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom 9:1-29
Žalmy 74-77

2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom
6:10-20
Izaiáš 57

Ďalšie Štúdium:
Žalmy 107:20; Jozue 1:8; Židom 4:12
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

nedeľa

7

Schopnosti ľudského ducha
Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale
najväčšia z nich je láska (1.Korintským 13:13).

B

iblia nám ukazuje, že existujú tri dôležité
schopnosti, ktoré dal Boh ľuďom. Mačky
a psy ich nemajú, ani démoni a anjeli; len ľudské
bytosti prejavujú tieto tri schopnosti, ako to je jasne
pre nás definované v úvodnom verši.
Takže viera je schopnosť rozpoznať neviditeľné
a konať navzdory zmyslovým vnímaniam. Nádej
je schopnosť očakávať a plánovať budúcnosť.
Láska je schopnosť dávať a prijímať hodnotu,
dôveru a spoločenstvo. Ak si pozoroval tieto
definície dôkladne, tak si si všimol dôraz na slovo
„schopnosť“. V skutočnosti sú toto tri schopnosti;
sú to dôležité schopnosti a sily.
Boh dal tieto schopnosti ľuďom ako zbrane. Ak
sú to zbrane, potom ich musíme používať. Zoberme
si napríklad vieru: Ježiš bol so svojimi učeníkmi v
lodi a spal v zadnej časti. Povstal silný vietor a voda
začala zaplavovať čln. Rozrušení učeníci zobudili
Ježiša a hovorili: „Majstre, nestaráš sa, že sme v
nebezpečenstve?“ Ale On odpovedal opýtajúc sa
ich: „Kde je vaša viera?“ Inými slovami: „Mali by
ste použiť vašu vieru.“
Problémom nebol vietor, ani voda. Neboli to
ani okolnosti. To, čo Ježiš požadoval, bola ich viera.
slovak

Hovoril im: „Nezáleží na tom, čo sa deje v tomto
svete, nezáleží na tom, v akej situácii sa ocitnete, to,
čo potrebujete, je vaša viera. Vždy ju uvádzajte do
činnosti.“
Jediné princípy, ktoré budú existovať vo svete,
ktorý príde, sú viera, nádej a láska. Preto je pre
nás nevyhnutné, aby sme ich pochopili a uviedli
do činnosti. Boli nám dané schopnosti, ktoré nie
sú nestabilné, ale zostávajú stále. Vždy pôsobia a
produkujú pre nás výsledky.

Modlitba

Ďakujem Ti drahý Pane, za
Tvoje neopísateľné dary a
schopnosti, ktoré vo mne
pôsobia. Ako dobrý správca
Tvojej mnohorakej milosti
som zdokonaľovaný v každom
dobrom skutku, aby som konal
Tvoju vôľu, robím to, čo sa Ti
páči v mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom
9:30-10:1-21
Žalmy 78
2

ročný plán

čítania biblie

Efežanom
6:21-24
Izaiáš 58

Ďalšie Štúdium:
Rimanom 5:5; Židom 11:1; Židom 6:19
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

Poznámky

Poznámky

slovak

Poznámky

Poznámky

pondelok
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Naše povolanie do spoločenstva
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána
(1.Korintským 1:9).

N

iektorí ľudia sa vidia tak, že vždy potrebujú
Boha, ktorý je pre nich vždy pripravený
zaopatrovateľ, od ktorého musia neustále žobroniť,
aby niečo dostali. Myslia si, že On sa zatajuje a
počas toho zisťuje, kto si zaslúži Jeho pomoc.
Toto je nesprávna predstava o Ježišovi a našom
nebeskom Otcovi. Toto vôbec nie je obraz, aký nám
dáva Biblia. Evanjelium Ježiša Krista je viac ako len
záležitosť hriechu a spasenia od hriechu. Najvyšší
a hlavný zámer evanjelia Ježiša Krista je povolanie
do spoločenstva. Čo to znamená?
Po prvé to znamená povolanie do jednoty,
do rodinného spoločenstva, do jednoty ducha,
spolupartnerstva, kde všetko, čo patrí Jemu,
patrí tebe a všetko, čo patrí tebe, patrí Jemu. Vieš
si predstaviť, že Boh nás povolal do takéhoto
spoločenstva, kde všetko, čo vlastní On, patrí nám
rovnako, ako to patrí Jemu? Toto prišiel pre nás
dosiahnuť Ježiš.
Nemohli sme prísť do takéhoto spoločenstva,
pokiaľ nám predovšetkým a najskôr nebol daný
nový život. Ježiš zomrel za naše hriechy, aby sme
mať mohli takýto život. Spasenie od hriechu preto
slovak

bolo prostriedkom ku koncu, nie Jeho prvotným
zámerom pre príchod na zem. Konečným cieľom
bolo spoločenstvo.
Naše posolstvo v kresťanstve nie je: „On
prišiel, aby zomrel za naše hriechy“; ale posolstvo
je: „Prijmite život, ktorý priniesol Ježiš a kráčajte
vo víťazstve.“ „A ten život sa zjavil, my sme (Ho)
videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný
život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám“ (1.Ján
1:2).
Evanjelium je povolanie do spoločenstva.
Predchádzajúci verš, tak jednoduchý ako je, je
pravdepodobne najdôležitejšou vecou, akú by
kedy ktokoľvek na zemi objavil. Malo by to tak byť;
pretože zahrňuje úplnosť evanjelia Ježiša Krista.
O tom je evanjelium. Toto je dôvod, prečo prišiel
Ježiš.

Modlitba

Ďakujem Ti drahý Pane, že
1 ročný plán
si ma povolal do slávneho
čítania biblie
spoločenstva s Duchom Svätým
Rimanom 11:1-24
a Tvojím Synom Ježišom
Žalmy 79-81
Kristom! Cením si moju
jednotu s Tebou cez Ježiša
Krista; preto zdroj mojich zásob
2 ročný plán
je nevyčerpateľný, pretože si
čítania biblie
mi dal privilegovaný prístup
ku všetkému, čo patrí Tebe, v Filipanom 1:1-8
Izaiáš 59
mene Ježiš. Amen.

Ďalšie Štúdium:
1 Ján 1:3; Ján 17:22-23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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utorok

Kráľovstvo je už tu
Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo
Božie (Ján 3:3).

V

šimni si náš úvodný verš. Pán Ježiš
nepovedal: Ak sa niekto nenarodí znova,
nemôže vstúpiť do kráľovstva Božieho.“ Povedal:
„...nemôže vidieť (uzrieť)...“ Inými slovami hovorí,
že Božie kráľovstvo je tu prítomné. Nemôžeš ho
vidieť, pokiaľ sa znovu nenarodíš a nemáš život
tohto kráľovstva. Božie kráľovstvo je tu prítomné s
nami. Je to úplnosť, celistvosť Božieho vplyvu, ktorá
pokrýva svet a nebesia. Je všade, ale jeho prejav nie
je všade.
Boh poslal Ježiša, aby ustanovil Nebeské
kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo je tá časť Božieho
kráľovstva, ktorého hlavou je Ježiš Kristus,
ustanoveného na zemi cez evanjelium. Ty si sa
stal súčasťou tohto Kráľovstva, keď si prijal Ježiša
ako svojho Pána a znovuzrodil si sa. Keď si sa
znovuzrodil, začal si „vidieť“ inak. Vidíš to, čo iní
nevidia. Počuješ to, čo iní nepočujú. Vieš, čo iní
nevedia, avšak fyzicky môžeš byť na tom istom
mieste ako oni.
Spomeň si, že keď Boh prehovoril na kríži k
Ježišovi, ľudia počuli, ako by zahrmelo. Niektorí
slovak

povedali: „Anjel k Nemu prehovoril.“ Nerozumeli
a ani im nebol daný zmysel slov.
Takže skutočne : „...Ak sa niekto nenarodí
znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie“; nemôže
ho počuť alebo poznať. Ale keď si znovuzrodený,
máš vhľad do božských tajomstiev a zázrakov. Keď
čítaš Bibliu, môžeš jej rozumieť, pretože Duch Boží
ti odhaľuje Slovo. On spôsobuje, že sú ti objasnené
tajomstvá Kráľovstva, pretože je napísané: „...vám
je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva....“
(Matúš 13:11).

Modlitba

Drahý Otec, ďakujem Ti, že
ma privádzaš do Kráľovstva
Tvojho drahého Syna, podľa
Tvojej vlastnej milosti obmytím
znovuzrodenia a obnovením
Duchom Svätým. Som vďačný
za Tvoje kráľovstvo, ktoré je v
mojom srdci a za Ducha Svätého,
ktorý je vo mne, odkrýva mi
tajomstvá Kráľovstva a dáva mi
schopnosť privlastniť si tieto
duchovné skutočnosti, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom
11:25-36
Žalmy 82-84
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom 1:9-14
Izaiáš 60

Ďalšie Štúdium:
Ezechiel 11:19-20; Lukáš 17:20-21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

streda

10
Sme deti zmluvy
Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy,
ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal
Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú
požehnané všetky čeľade zeme (Skutky 3:25).

J

ednou biblickou postavou, ktorá bola celé
veky veľmi populárna a dôležitá, je Abrahám.
Čo ho urobilo tak dôležitým v Božom pláne? Je
to zmluva, ktorú s ním Boh urobil. Abrahám bol
Božím zmluvným priateľom. Ale viem, že existujú
kresťania, ktorí hovoria, že majú zmluvu s Bohom.
Nie, ty nemáš žiadnu zmluvu s Bohom. Abrahám
mal zmluvu s Bohom, ale my nie sme v tejto zmluve.
Kto vlastne sme?
Sme Abrahámove semeno: „Lebo vierou ste
všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí
ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie
je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný,
nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v
Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste potomkovia
Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským
3:26-29).
Ako Abrahámovo semeno sme deti zmluvy,
ktorú mal Boh s ním. Toto je skutočne úžasné!
Dovoľte mi to objasniť ďalej. Predstavme si muža a
jeho ženu v manželskej zmluve. Bude ich dieťa alebo
slovak

deti časťou ich zmluvy? Absolútne nie! Ich deti budú
produktom zmluvy.
Boli napísané knihy o našej zmluve s Bohom,
ale v skutočnosti my nie sme v zmluve s Bohom.
Nebezpečenstvo tohto zavádzajúceho vyučovania
je v tom, že zakiaľ sa modlíš a pokúšaš sa dostať
výsledok na základe toho, že si v zmluve s Bohom,
tak sa iba pokúšaš dostať to, čo už máš. A nikdy to
nedosiahneš týmto spôsobom. Sú veci, za ktoré sa
ľudia modlia a zápasia; a pritom by nemuseli, ak by
len vedeli, kto sú a poznali svoju pozíciu v Kristovi.
Sme deti zmluvy!

Vyznanie

Som semeno Abrahámove
a preto som dedičom podľa
zasľúbenia. Ako bol Abrahám
bohatý v dobytku, striebre a
zlate, tak aj ja som stvorený
tak, aby som bol nesmierne
plodný a bohatý vo všetkom!
Som napojený na nebeské
zásoby a žijem vždy v hojnosti.
Sláva Bohu!

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom 12:1-16
Žalmy 85-88
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom
1:15-22
Izaiáš 61

Ďalšie Štúdium:
2 Petrov 1:4; Rimanom 8:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

štvrtok
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Nepestuj si strach
... neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene
vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a
pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou
pravicou (Izaiáš 41:10).

N

iektorí kresťania sa pýtali: „Čo ak existujú
démoni, ktorí sa spolčili proti mne, nemal
by som ísť na „vyslobodenie“? Nie, nechoď po
vyslobodenie, choď za Slovom! Kresťania nepotrebujú
vyslobodenie od satana alebo akejkoľvek temnoty.
Ak by sa len naučili a použili Božie Slovo, tak by vždy
zvíťazili, bez ohľadu na to, koľko je tam démonov.
Premýšľaj o tom: Koľko potkanov bude dosť na to,
aby spolu napadli mačku? V potkanoch existuje
prirodzený strach z mačiek.
Podobne aj ty, neboj sa nikoho a ničoho. Boh
ťa povolal a poslal ťa ako svojho vyslanca do sveta;
si služobníkom zmierenia. Všetko má reagovať na
toto povolanie. Máš poverenie z neba, ktoré musíš
naplniť; nech ťa nič nezastaví, lebo ty si väčší, silnejší
ako nepriateľ.
Boh povedal Izraelcom, keď putovali z jedného
národa k druhému: „Tohto dňa začnem vzbudzovať
strach a bázeň pred tebou u všetkých národov pod
nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď
počujú zvesť o tebe“ (5.Mojžišova 2:25). 1.Kronická
16:20-22 tiež hovorí: „putujúci od národa k národu,
slovak

od jedného kráľovstva k inému ľudu, nikomu
nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich pokarhal:
Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte
mojim prorokom!“
Nemaj v sebe strach. Kristus Ježiš je väčší než
všetko. Povedal: „...lebo prichádza knieža sveta. Nič
vo mne nie je (síce) jeho” (Ján 14:30). Satan nemá v
tebe nič. Nedávaj mu žiadne miesto. Odmietni sa
báť.

Modlitba

Drahý nebeský Otec, ďakujem
Ti za víťazstvo, ktoré mám nad
satanom, svetom a okolnosťami.
Satan vo mne nemá nič na svoj
prospech, pretože som narodený
zo Slova a kráčam v Duchu.
Strach, pochybnosti, nevera,
choroba, nenoc, zlyhanie a
chudoba nie sú časťou mojich
životných skúseností, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom
12:17-13:1-14
Žalmy 89
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom
1:23-30
Izaiáš 62

Ďalšie Štúdium:
Ján 16:33; 1 Ján 4:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Máme božský život
Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom
milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi
našom (Rimanom 6:23).

V

našom spoločenstve s Otcom a Synom
Ježišom Kristom nám bolo dané niečo
zadarmo a to je večný život: „A toto je svedectvo,
že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho
Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna
Božieho, nemá život“ (1.Ján 5:11-12). Čo je večný
život? Je to život a prirodzenosť Boha – kvalita
božského života. Vo svete existuje zvierací život a
rastlinný život. Okrem toho existuje aj prirodzený
ľudský život. Avšak podľa Písma existuje aj Boží
druh života a tento život bol daný nám.
Keď si sa znovuzrodil, stalo sa v skutočnosti
niečo v oblasti ducha. Tvoj ľudský život bol
nahradený božským životom. Toto je skutočnosť.
Je to jeden z dôvodov, prečo kresťanstvo nie je
náboženstvo; byť znovuzrodeným je skutočná
zmena; skutočné duchovné narodenie: „Preto ak
je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci
sa pominuli, a hľa, nastali nové“ (2.Korintským
5:17).
Slovo „stvorenie“ znamená „zvláštna žijúca
vec“; niečo, čo nemôže byť skutočne opísané; nová
forma alebo druh bytosti, ktorý je narodený z Boha;
slovak

toto si teraz ty. Biblia hovorí: „Zo svojej vôle splodil
nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou
Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). „Prvotina“ znamená „to
prvé a najlepšie.“
Apoštol Ján prehlásil v 1.Jánovi 5:13 (angl.
preklad): „Toto som napísal vám, veriacim v meno
Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život
a aby ste verili v meno Syna Božieho.“ Prečo bolo
pre Neho tak dôležité dať nám vedieť, že máme boží
život? Je to preto, lebo sa nemôžeš tešiť z výhod,
moci a vplyvu tohto života bez toho, že by si ho mal
a vedel, že ho máš.
Filemonovi 1:6 hovorí: „...aby sa tvoja účasť vo
viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého,
ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“ Uznaj a
prisvoj si to, že máš a môžeš žiť Boží život, život
spravodlivosti, chvály, autority a slávy. Halleluja.

Vyznanie

Mám účasť na božskej
1 ročný plán
prirodzenosti; mám samotnú
čítania biblie
podstatu a charakter božstva
– nezničiteľný, nedobytný
Rimanom
a n e p r e m o ž i t e ľ n ý B o ž í 14:1-23-15:1-4
Žalmy 90-93
život v sebe. Takto som
naprogramovaný a umiestnený
pre nadprirodzený život,
2 ročný plán
čítania biblie
rozširujúc podstatu a pravdy
Božieho kráľovstva. Sláva Filipanom 2:1-11
Bohu!
Izaiáš 63

Ďalšie Štúdium:
Ján 10:10; Ján 3:16; 1 Ján 5:11-12
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ukladaj do seba Slovo
...veď ste živým a večným slovom Božím
znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z
neporušiteľného semena (1. Peter 1:23).

B

ožie Slovo je tvoj zdroj a Boží plán pre teba
je, aby si bol živený a posilňovaný z tvojho
zdroja. Narodil si sa nie z porušiteľného semena, ale
z Božieho Slova, ktoré žije a zostáva na veky. Vidíš,
prečo si nepremožiteľný? Nič ťa nemôže potlačiť,
pretože si potomkom Slova. Avšak musíš stále kŕmiť
svojho ducha Slovom.
Biblia hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo
vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte
sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a
vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kolosenským
3:16). Stávaš sa Božím Slovom, ktoré prijímaš do
svojho ducha. Keď Božie Slovo získava v tebe
nadvládu, vytvára v tebe mentalitu víťazstva a
autority. Keď čelíš krízam, nezatrasie to tebou,
pretože Božie Slovo je v tebe silné.
Nezáleží na tom, čo sa deje okolo teba, odmietni
paniku. Ten, ktorý je v tebe, je väčší, než ten, ktorý
je vo svete. Rimanom 8:28 hovorí: „A my vieme, že
milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej),
všetky veci slúžia na dobro.“ Keď toto vieš, tak
nemôžeš byť slaboch alebo mdlý, čo znamená
porazený v živote. Bez ohľadu na to, čo sa deje,
slovak

obráti sa to v tvoj prospech.
Biblia hovorí: „...pokladajte si za najväčšiu
radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania“ (Jakub
1:2). Vždy sa usmievaj a smej; si viac ako víťaz.
Ukladaj do seba Slovo. Tráv a „pi“ Slovo. Získavaj
ho v hojnosti a tvoj život bude nekončiacim prúdom
víťazstiev a zázrakov. Halleluja!

Modlitba

Drahý Otec, ďakujem Ti za Slovo
Tvojej milosti, ktorým je môj
život budovaný a založený na
Tvojej spravodlivosti, Tvojom
1 ročný plán
víťazstve, sláve a úspechu. Som
čítania biblie
jedno so Slovom; rastie vo mne
mocne a víťazí nad chorobou, Rimanom 15:5-13
smrťou, zlyhaním a všetkými
Žalmy 94-98
negatívnymi okolnosťami.
Slovo ma poháňa a spôsobuje,
2 ročný plán
že konám výnimočne vo
čítania biblie
všetkých svojich záležitostiach,
Filipanom
v mene Ježiš. Amen.
2:12-18
Izaiáš 64

Ďalšie Štúdium:
Skutky 20:32; 2 Timoteovi 2:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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On chce, aby si bol zdravý a plný
života
Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval
a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša (3. Ján 1:2).

J

edným zo spôsobov, ako zlepšiť svoje zdravie
je ubezpečiť sa, že máš dostatok odpočinku
pre svoje fyzické telo; a v tom má svoju úlohu dobrý
spánok. Je doporučené spať určitý počet hodín každý
deň. Hoci niektorí ľudia hovoria: „Sú dni, ktoré celé
prespím a potom iné dni, keď zostávam hore.“ Toto
nie je normálny životný štýl. Ak je toto tvoj spôsob
života, keď si vždy ukracuješ zo spánku, tak nastal
čas, aby si si preorganizoval tvoj životný štýl.
Nie si stvorený tak, aby si fungoval niekoľko
dní bez spánku dúfajúc, že to potom doženieš tým,
že budeš spať dvadsaťštyri hodín. Toto nefunguje.
Po čase môže začať ničiť tvoje zdravie chronická
nespavosť. Boh stvoril deň a noc s určitým zámerom.
Noc má chladiaci účinok na telo človeka. Biologický
efekt noci je to, že ťa uvedie do spánku, aby to
vytvorilo spací inštinkt. A predsa sa niektorí ľudia
nechcú poddať spánku. Takýto životný štýl nie
je dobrý pre tvoje zdravie a môže aj negatívne
ovplyvniť tvoje oči.
Biblia vraví: „...im, ktorým povedal: Toto je
odpočinutie; dajte odpočinúť ustalému, a toto
utíšenie! Avšak nechceli počuť“ (Izaiáš 28:12).
Vidíš to? Boh chce, aby si bol plný energie, zdraví
a silný. Preto ti hovorí, že správny odpočinok je
dobrý spôsob na to, aby si si zlepšil svoje zdravie.
slovak

Takto sa staráš o svoje fyzické telo. Niektorí ľudia
prenechávajú zodpovednosť za to, aby sa starali o
svoje fyzické telo, na Boha; ale tvoje telo je tvojím
domovom a ty si jeho správcom. Preto ty sa musíš
starať o svoje telo.
Mnohí ľudia ochorejú preto, lebo sa nestarajú
o svoje telo; ignorujú jednoduché rutinné úkony,
akými sú napríklad dostatočný odpočinok a fyzické
cvičenia. Biblia hovorí, že telesné cvičenie prináša
malý úžitok, ale nevraví, že neprináša žiadny. Je
dôležité, aby si udržiaval svoje telo zdravé a silné;
zachovávaj správnu hygienu a nevyčerpávaj svoje
telo nadmernou prácou. Udržuj svoje telo v zdraví
neustálym aplikovaním Božieho Slova a určitou
základnou zdravou životosprávou. Urob svoje telo
zdravším, aby si mohol lepšie slúžiť Bohu!

Vyznanie

Vo mne pôsobí božskosť;
pôsobí v každom vlákne mojej
bytosti, v každej mojej krvi
a v každej kosti môjho tela!
Odmietam to, aby môjmu telu
vládla choroba, lebo moje telo je
chrámom živého Boha a ten istý
Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z
mŕtvych, prebýva vo mne! Som
vedený múdrosťou, aby som
vydával moje telo ako živú obeť
Bohu, a nie ako mŕtvu obeť!
Žijem v zdraví dnes a navždy!
Halleluja!

1

ročný plán

čítania biblie

Rimanom
15:14-33
Žalmy 99-101
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom
2:19-30
Izaiáš 65

Ďalšie Štúdium:
1 Korinťanom6:19-20; Žalmy 4:8; Žalmy 127:2 (ESV)
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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slovak
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Trénuj svoju vieru
...ako Boh dal každému mieru viery
(Rimanom 12:3 angl. preklad).

T

voja viera ti je Bohom daná a pôsobí. Ježiš
povedal: „...Keby ste mali vieru ako horčičné
zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto
ta, prejde! Nič vám nebude nemožné“ (Matúš 17:20).
Všimni si, že povedal: „keby ste mali...“pretože v
tom čase Jeho učeníci nemali vieru. To bolo vtedy,
keď sa ich opýtal: „...Ako to, že nemáte viery?“
(Marek 4:40). Avšak my, nové stvorenie, sme sa
narodili s vierou v našich duchoch.
Neexistuje kresťan, ktorému by chýbala viera.
Boh dal každému z nás „konkrétnu mieru“ a nie
len „nejakú mieru“ viery. Každému z nás dal to
isté semeno viery, ale od teba sa očakáva, že tvoa
viera bude rásť a urobíš ju účinnou. Okolnosti a
krízy života majú rozličnú úroveň a žiadajú si rôzne
úrovne viery. Je malá viera a veľká viera, a potom
je slabá a silná viera. Zvyšuj úroveň tvoje viery
počúvaním Božieho Slova (Rimanom 10:17). Ale
aby si zlepšil kvalitu svojej viery, musíš svoju vieru
cvičiť, trénovať; musíš ju používať.
Napríklad to, že má niekto veľké telo a je tučný,
nevyhnutne neznamená, že svaly sú silné. Posilňuješ
ich tým, že ich používaš a cvičíš. Používaj a stále
slovak

trénuj svoju vieru tým, že konáš podľa Slova; viera
vždy funguje. Ak si konal vo viere a zdá sa, ako by to
nefungovalo, choď späť do Slova a uč sa ešte trocha
a skús to znova.
Je to ako keď sa učí dieťa chodiť; každý ďalší
krok je lepší. Bolo by zlé povedať dieťaťu, ktoré
sa učí chodiť: „Pretože toto dieťa už trikrát padlo,
nebudem ho už učiť chodiť.“ To dieťa by malo stále
pokračovať, až napokon jeho svaly budú dosť silné
a začne behať.
Neustále buduj a rozvíjaj svoju vieru tým, že sa
učíš stále viac a viac Božieho Slova a to, čo sa naučíš,
začneš používať. Buď rýchly v prijímaní, verení a
konaní Slova. Potvrď a prehlasuj Slovo bez ohľadu
na nepriaznivé okolnosti. Takto sa buduje silná a
premáhajúca viera.

Modlitba

Drahý Otec, radujem sa z
Tvojho Slova, ktoré vo mne
1 ročný plán
čítania biblie
pôsobí a buduje môjho ducha,
aby bol silný! Som postavený
na ceste života, vedený Tvojím Rimanom 16:1-27
Žalmy 102-103
Duchom v sláve a večnom
víťazstve. Žijem slávny život
spravodlivosti, autority, milosti
2 ročný plán
a moci dnes i vždy, v mene
čítania biblie
Ježiš. Amen.
Filipanom
3:1-12
Izaiáš 66

Ďalšie Štúdium:
Matúš 21:21; Príslovia 24:10; 2 Korinťanom4:18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Tvoje právo na božské zdravie
...na vlastnom tele vyniesol naše hriechy
na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili
spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili
(1.Peter 2:24).

N

iekedy ľudia svedčia o svojom zdraví a
hovoria: „Naozaj ďakujem Bohu, že mi dal
zdravie. Kde by som bol, keby mi nedal zdravie?“
Myslia si, že Boh sa z času na čas pozerá a niekomu
povie: „Dávam ti zdravie,“ a inému povie: „Beriem
tvoje zdravie.“ Toto Boh nerobí a rozhodne toto nie
je ten Boh, ktorého nám predstavil Ježiš.
V Matúšovi 8:16 Biblia hovorí, že Ježiš uzdravil
všetkých, ktorí boli chorí, a to nám zjavuje, že nie
je Otcova vôľa, aby bol niekto chorý. Skutky 10:38
(angl. preklad) hovoria: „...ako Boh Duchom Svätým
a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil,
dobre činil a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní
diablom, pretože Boh bol s Ním.“ Útlak prichádza
od diabla, ale bol to Otec, kto pomazal Ježiša, aby
uzdravoval všetkých, ktorí boli utlačení.
Boh ti dal božské zdravie, pretože ťa miluje.
Nečakal na nikoho, aby sa modlil za tvoje hriechy,
aby ti boli odpustené predtým, ako Ježiš Kristus
zomrie za teba. Poslal Ho, pretože ťa miloval.
Takým istým spôsobom zobral od teba choroby a
nemoci a urobil božské uzdravenie a zdravie tvojím
slovak

dedičstvom v Kristovi. Takže ty máš právo byť
zdravý, pretože Ježiš za to zaplatil. Zomrel, aby ti
dal božské zdravie.
Odmietni byť chorý. Nehovor: „Ale niektoré
choroby sú normálne“; žiadna choroba nie je
normálna. Ako by mohla byť nejaká choroba
normálna? Len preto, že je bežná, neznamená, že je
normálna. Lebo inak prečo by sa ľudia chceli zbaviť
„niečoho, čo je normálne“? Tvoje uši sú normálne;
preto sa nesnažíš odrezať ich. Ľudia dávajú preč zo
svojho tela len veci, ktoré sú abnormálne, napríklad
rakovinový výrastok; a nie teda normálne veci.
Boh sa o teba stará a chce, aby si každý deň žil
zdravý a silný. 3.Ján 1:2 hovorí: „...prajem ti, aby si
vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva
tvoja duša“ (3.Ján 1:2).

Modlitba

Požehnaný Otec, ďakujem
Ti, že žijem zdravý a silný
cez Ducha Svätého. Božský
život vo mne pôsobí. Zjavujem
cnosti a dokonalosť Tvojej
spravodlivosti, chodím v sláve
a autorite Ducha, v mene Ježiš.
Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
1:1-31
Žalmy 104-106
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom
3:13-21
Jeremiáš 1

Ďalšie Štúdium:
Izaiáš 33:24; Rimanom 8:10-11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Dôveruj...ver...a konaj podľa Slova
„Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete
Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia...“
(Židom 3:7-8).

K

eď k tebe prichádza Božie Slovo, tak prvá a
dôležitá vec, ktorú máš urobiť, je prijať ho.
Toto možno znie veľmi jednoducho pre niektorých
ľudí, ale veci ohľadom Boha sú tak jednoduché. On
nikdy nie je komplikovaný. Ak by bol prišiel k nám
vo svojej zložitosti, nikto by nebol spasený. Zostal by
tajomstvom. Takže prijmi Ho v Jeho jednoduchosti
a prijmi všetko, čo pre teba urobil. To je všetko, čo
je potrebné.
Povolal ťa do spoločenstva; prijmi to. Dal ti
večný život; prijmi ho. Urobil ťa spravodlivým,
silným, plným života, zdravým, prosperujúcim a
vplyvným; prijmi to! Ak neprijmeš to, čo pre teba
urobil, čo ti dal a čím ťa urobil – a nebudeš podľa
toho žiť, zostaneš v živote obeťou. Sú ľudia, ktorí
hovoria: „ak je Boh skutočný, tak nech niečo urobí
ohľadom mojej situácie.“ On už urobil, tak nečakaj.
Zisti, čo Slovo hovorí o tej situácii, prijmi to a ži
podľa toho.
Rimanom 1:16 hovorí: „Veď ja sa nehanbím za
evanjelium (Kristovo): lebo ono je mocou Božou
na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a
aj Grékovi.“ Evanjelium Krista je posolstvo, ktoré
slovak

funguje len pre toho, kto verí. Ak neveríš, nebude
to fungovať, aj keď je mocou Božou. Ver a prijmi,
že Boh ťa požehnal. Nechystá sa to urobiť, už to
urobil.: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša
Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v
Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním“
(Efezským 1:3).
Dokonca aj teraz ak je v tvojom živote situácia,
ktorú chceš zmeniť, môžeš vytvoriť zázrak tým,
že povieš Slovu: „Áno!“ Prestaň rozmýšľať takto:
„Je pre mňa ešte nádej?“ Áno, Kristus je tvojou
nádejou. Jeho Slovo je odpoveďou. Mnoho ľudí
bolo v podobnej situácii, ako si ty a zažili zmenu.
Ak mohlo Slovo priniesť výsledok pre nich, urobí to
isté pre teba. Dôveruj Slovu. Ver Slovu. Konaj podľa
Slova.

Vyznanie

Mám potešenie v Božom Slove,
pretože je dokonalé; obohacuje
a skrášľuje môj život. Slávny
život je môj, keď uznávam a
prijímam každú dobrú vec,
ktorú mám v Kristovi Ježišovi
a kráčam vo svetle a skutočnosti
toho, kto som v Kristovi.
Spravodlivosť, radosť, pokoj,
prosperita, zdravie a sila sú
moje, v mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
2:1-16
Žalmy 107-108
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom 4:1-7
Jeremiáš 2

Ďalšie Štúdium:
Filemonovi 1:6; 1 Timoteovi 6:12; Jakuba 1:22-25
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Prejavuj radosť
Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa
niekto? Nech spieva žalmy (Jakub 5:13).

P

redstav si, že niekto dostane správu,
že nejaká láskavá osoba mu zanechala
nehnuteľnosť v hodnote milión dolárov; čo myslíš,
ako by prijal túto správu? Som si istý, že ju neprijme
s ľahostajným „ďakujem vám.“ Prejaví veľkú
radosť za to, čo dostal. Podobne aj ty, keď sa modlíš
ohľadom nejakej situácie, možno zdravotného stavu
a veríš, že Boh ti odpovedal, jednaj podobne. Prejav
radosť!
Pred mnohými rokmi som jedného dňa viedol
zhromaždenie a pozval som každého, aby vystúpil
pre modlitbu. Všetci prišli dopredu a modlili sa. Po
modlitbe sa vrátili na svoje miesta, ako keby boli
zbití a Pán mi povedal: „Neprijali odpovede na svoje
modlitby.“ Nepovedal: „Neodpovedal som im,“
pretože On vždy odpovedá, keď sa modlíme. Ale
oni neprijali, pretože nereagovali ako ľudia, ktorí
prijali odpovede na to, za čo sa modlili.
Existujú ľudia, ktoré prijali uzdravenie alebo
iný zázrak na zhromaždení a akonáhle opustia
miestnosť, všetko sa vráti tak , ako bolo predtým.
Stratia uzdravenie. Ich uzdravenie bolo znamením;
Boh im venoval pozornosť a získal si ich pozornosť,
ale očakával od nich, že budú jednať vo svojej viere.
slovak

Chcel, aby sa radovali, svedčili a tešili sa z toho, čo sa
už stalo a tak držali svoj zázrak, ale oni to nerobili.
Mnoho ľudí nevie, že ich prejavy sú posolstvom.
Viera je prejavená v slovách a skutkoch. Ak tvoje
slová a skutky nevyjadrujú tvoju vieru, tak potom
to nie je viera. Vždy, keď ľudia v Biblii niečo prijali
od Pána, prejavovali svoju radosť a ich požehnanie
pretrvávalo. Niektorí v skutočnosti prijali viac ako
výsledok ich radostného svedectva a vďačnosti;
napríklad malomocný v Lukášovi 17:11-19.
Biblia hovorí, že viera bez skutkov – bez
príslušného konania - je mŕtva. Ak prijmeš to, čo
Boh povedal o tebe, musíš podľa toho konať.

Modlitba

Ďakujem Ti drahý Otec,
že robíš môj život balíkom
radosti a šťastia. Môj život je
svedectvom o Tvojej dobrote.
Dnes idem v Tvojej sláve, v
spravodlivosti, pokoji a radosti
v Duchu Svätom, v mene Ježiš.
Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
3:1-23
Žalmy 109-112
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom
4:8-13
Jeremiáš 3

Ďalšie Štúdium:
Filipanom 4:4; 1 Chronicles 16:9; Žalmy 27:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sme z tej istej rodiny
A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi,
dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29).

B

oh sa rozhodol, že sa v Biblii predstaví
nie ako Boh všetkých ľudí, ale ako Boh
Abraháma, Izáka a Jákoba. V 2.Mojžišovej 3:15
povedal Mojžišovi: „...Takto povedz Izraelcom:
Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh
Izákov, Boh Jákobov ma poslal k vám. Toto je moje
meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia
na pokolenie. Dal Mojžišovi spoznať, že zjavenie o
sebe, ktoré dal týmto mužom, bude základom pre
ich vzťah.
Môžeš Ho volať Boh Elijáša; to je okay; skutočne
požehnal Elijáša a urobil mnoho veľkých skutkov
cez Elijáša, ale nikdy sa On sám nepredstavil ako
Boh Elijáša. Môžeš Ho volať Bohom Mojžiša, Józuu
alebo Samuela, ale On sa nikdy takto nepredstavil.
Stotožnil sa s Abrahámom, Izákom a Jákobom.
Mohol by si povedať: „Dobre, to je rodina:
otec, syn a vnuk.“ Áno, ale úžasné na tom je, že
my patríme do tej istej rodiny. Sme pripojení k
Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Si pripojený k
najvznešenejšej, prosperujúcejšej, najbohatšej a
najpožehnanejšej rodine, ktorá kedy existovala.
Galatským 3:16 hovorí: „A zasľúbenia boli dané
Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho
slovak

potomkom (semenám), ako by (hovoril) o mnohých,
ale ako o jednom: tvojmu potomkovi (semenu), a
tým je Kristus.“
Všimni si, že Boh nepovedal „semenám“, ako
by hovoril o veľkom množstve, ale „semenu“,
odkazujúc na Krista. A Biblia hovorí: „A ak ste
Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia
podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29). Patríme
Kristovi. Sme v Kristovi. A okrem toho Rimanom
8:17 hovorí, že sme spoludedičia s Kristom, ktorý
je dedičom všetkého a je príjemcom Abrahámovho
požehnania.
Sme z toho istého rodu; rovnakého pôvodu a
rodokmeňa. Nielenže Boh sa identifikoval s nami,
priviedol nás do jednoty s Ním. Sme zjednotení
s Ním. Sme nositeľmi Jeho mena, účastníci Jeho
božskej prirodzenosti a nositelia Jeho slávy.

Vyznanie

Som semeno Abrahámovo
a preto som dedičom
podľa zasľúbenia. Patrím k
najbohatšej a najvznešenejšej
rodine, ktorá existuje a kráčam v
nevypovedateľnom požehnaní.
Som zmocnený k tomu, aby som
prosperoval a som umiestnený
tak, aby som bol plodný a
produktívny, oslavujúc Boha vo
svojom živote, v mene Ježiš.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
4:1-21
Žalmy 113-116
2

ročný plán

čítania biblie

Filipanom
4:14-23
Jeremiáš 4

Ďalšie Štúdium:

1 Korinťanom12:13; 1 Korinťanom6:17;
Efežanom 3:14-15

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Si Pánov požehnaný
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista,
ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi
Ježišovi všetkým duchovným požehnaním
(Efezským 1:3).

V

šimni si si úvodnú vetu; apoštol Pavol sa
nemodlil, neprosil ani nežobral Boha o
duchovné požehnania, nie! To je rázne prepuknutie
hojného, bohatého a prekypujúceho uctievania.
Oslavuje Pána, ktorý nás požehnal všetkým
duchovným požehnaním v nebeských oblastiach.
Mal mentalitu, že už bol požehnaný všetkými
duchovnými požehnaniami, ktoré existujú a bol
vo chvále taký poetický. Toto by malo byť tvojím
svedectvom!
Buď plný chvály Boha, pretože neexistuje nič, čo
by si nemal a nie je nič, čo by si nemohol robiť! Bol si
duchovne obdarený so všetkým a pre všetko. Prečo
Pavol použil spojenie „duchovné požehnania“?
Je to preto, lebo ak máš duchovné požehnania,
potom máš všetky pozemské požehnania, pretože
duchovné vedie k fyzickému. Menšie je zahrnuté vo
väčšom.
Tento svet prišiel z duchovnej oblasti. Biblia
hovorí, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem
(1.Mojžišova 1:1). Boh je Duch; takže duchovný svet
existoval pred fyzickým svetom. Preto sú duchovné
požehnania väčšie než fyzické požehnania, pretože
slovak

sú základom pre fyzické požehnania. Takže nie je
potrebné Boha prosiť, aby ťa požehnal; namiesto
toho buď hojný vo chvále, pretože ťa už požehnal
všetkými duchovnými požehnaniami.
Dal ti všetko (1.Korintským 3:21) a urobil ťa
účastníkom Jeho božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4).
Urobil ťa dostatočným Jeho dostatočnosťou, aby si
bol plodný a produktívny v každom dobrom skutku.
Dal ti svojho Ducha, aby ťa viedol a sprevádzal v
múdrosti tak, aby si naplnil svoje určenie v Ňom
a bol všetkým tým, čo ustanovil, aby si bol. Toto
by malo byť tvojim rozmýšľaním, svedectvom a
uctievaním.
Nauč sa hovoriť: „Požehnaný Boh, ktorý ma
požehnal vo všetkom a urobil ma svedectvom o
Jeho sláve a zjavením Jeho milosti a spravodlivosti.“
Si Pánov požehnaný a nielen to, si tiež nositeľom a
rozširovateľom Jeho požehnaní.

Modlitba

Drahý nebeský Otec,
uctievam Ťa dnes a vyvyšujem
Tvoj majestát, pretože
si ma požehnal všetkým
duchovným požehnaním
v nebeských oblastiach v
Kristovi. Som si vedomý,
že som nositeľom Tvojich
požehnaní a odovzdávam
mojej generácii požehnania
Tvojho kráľovstva, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
5:1-13
Žalmy 117-118
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom 1:1-8
Jeremiáš 5

Ďalšie Štúdium:
Galaťanom 3:7-9; 2 Petrov 1:3; 1 Petrov 3:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ako hľadíš, tak sa meníš
Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa
viery... (Židom 12:2).

V

šetko, čím Otec je a čo má, je v Ježišovi.
Kolosenským 2:9 hovorí: „...lebo v Ňom
prebýva všetka plnosť božskosti telesne.“ On
je vyjadrením úplnosti božstva. Teraz môžeš
porozumieť, prečo povedal: „...kto mňa videl,
videl Otca...“ (Ján 14:9). V jedenástom verši tej istej
kapitoly povedal: „Verte mi, že ja som v Otcovi a
Otec je vo mne...“ (Ján 14:11).
Takže vidieť Ježiša znamená vidieť Otca.
Dnes Ho vidíme v Slove, pretože On je živé Slovo.
Je krásou Boha. Ďalšia vec je, že čím viac poznáš
Ježiša, čím viac Ho vidíš v Slove a cez Slovo, tým
viac poznáš a vidíš seba, pretože si v Ňom. Nemôžeš
poznať Ježiša bez toho, aby si objavil seba. Biblia
hovorí, že aký je On, takí sme my v tomto svete (1.Ján
4:17). Takže poznať Jeho znamená poznať seba.
Niet divu, že Biblia hovorí: „My všetci akoby
v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu,
keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo
slávy do slávy“ (2.Korintským 3:18). Sláva Boha je
Ježiš Kristus; On je žiarou alebo jasom Božej slávy
a presným obrazom Jeho osoby (Židom 1:3). Takže
keď vidíš Božiu slávu v Božom zrkadle (Jeho Slove),
premieňaš sa zo slávy do slávy. Čím viac Ho vidíš v
slovak

Slove, tým viac vidíš, že si presne ako On: dokonalý
odraz a zrkadlo Božej slávy.
Drž svoje oči na Ňom a neustále budeš
premieňaný zo slávy do slávy. Jakub 1:25 hovorí,
že každý, kto vytrvalo hľadí, je požehnaný. Inými
slovami je ako strom zasadený pri rieke, je naveky
plodný, produktívny a prosperujúci vo všetkom.

Modlitba

Drahý Otec, ďakujem Ti
za Tvoje Slovo, ktoré ma
premieňa zo slávy do slávy.
Keď študujem Tvoje Slovo
a meditujem nad ním, tak sa
premieňam a som umiestnený
pre vyšší život slávy a víťazstva;
som naplnený silou, odvahou,
vierou a múdrosťou, aby som
konal Tvoju vôľu a naplnil
moje určenie v Tebe, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
6:1-20
Žalmy 119:1-112
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom
1:9-18
Jeremiáš 6

Ďalšie Štúdium:
Jakuba 1:22-25
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vlož tam Tvoje meno
(Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého
opravdivo milujem. Milovaný, nadovšetko si
prajem, aby si prosperoval a bol zdravý, ako
prospieva tvoja duša (3.Ján 1:1-2 angl. preklad).

A

poštol Pavol potvrdil skutočnosť, že nad
všetko ostatné je Božou túžbou, aby sme
prosperovali vo všetkom; duchovne, mentálne,
fyzicky a materiálne. Boží sen pre nás je, aby sme boli
dokonalí a žili vždy v božskom zdraví. Niekto môže
povedať: „Ale toto vyhlásenie v našom úvodnom
verši bolo špeciálne povedané Gájovi, takže dnes
nie je pre nás použiteľné.“
2.Timoteovi 3:16 hovorí: „Každé písmo,
vdýchnuté od Boha...,“ preto táto krásna myšlienka,
ktorú Ján napísal, je z Ducha Božieho a je dnes stále
platná. Gájus odišiel do neba, apoštolovia odišli do
neba; my sme jediní, ktorí sme dnes tu. Matúš 24:35
hovorí: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa
nikdy nepominú.“ Jeho Slovo je teraz; takže 3.Ján 1:2
nie je dnes pre Gája, ale je pre teba, pretože je to v
zhode s ustanoveniami Kristovho evanjelia.
Môžeš si tak isto čítať celý úvodný verš znova
a namiesto Gája tam vlož svoje meno. Toto rob s
Božím Slovom; urob ho pre seba osobným, pretože
Jeho Slovo je pre teba osobné. Keď počúvaš alebo
slovak

študuješ Slovo, obzvlášť epištoly (listy), tak si Slovo
zosobni. Vlož tam svoje meno. Napríklad nečítaj list
Filipským 4:13, ako keby to bolo len pre apoštola
Pavla. Ak je tvoje meno Peter, tak povedz: „Ja, Peter,
môžem všetko, cez Krista, ktorý ma posilňuje.“
Zmocni sa Slova, chop sa ho a urob ho svojím.
Nehovor: „Hovorí k nám.“ Nie! Hovorí MNE! Božie
Slovo je pre teba na to, aby si žil v ňom a a ním. Vždy
si Slovo zosobňuj pre tvoj rast a požehnania.

Modlitba

Drahý nebeský Otec, poddávam
sa Slovu, ktoré v mojom živote
víťazí a spôsobuje, že neustále
robím pokrok a chodím v Tvojej
sláve. Prosperujem v mojom
duchu, duši aj tele a v každej
oblasti môjho života, v mene
Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
7:1-40
Žalmy
119:113-176
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom
1:19-29
Jeremiáš 7

Ďalšie Štúdium:
Skutky 20:32; Žalmy 119:162
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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...na nich vôbec nezáleží
„Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo
práve tak robili ich otcovia falošným prorokom
(Lukáš 6:26).

B

ožia túžba je, aby každý z nás bol úspešný.
A v závislosti od tvojej úrovne úspechu
sa staneš pre niektorých automaticky nežiadúcou
osobou (persona non-grata); budeš priťahovať
nepriateľov. To je v poriadku. Nikdy nebuď
ustarostený, skľúčený, necíť sa odmietnutý alebo
smutný, ak sú takí, ktorí sú proti tebe, alebo takí,
ktorí neprijímajú alebo neschvaľujú tvoj úspech.
V skutočnosti keď rozpoznáš tých, ktorí sú proti
tvojmu úspechu, budeš rád! Dôvodom je, že tento
svet je taký veľký, má viac ako sedem miliárd ľudí.
Tí, ktorí sú proti tebe, zanechali všetko ostatné len
preto, aby boli proti tebe; to poukazuje na to, že si
veľmi dôležitý. Tak buď nadšený z toho, keď ťa tvoji
nepriatelia kritizujú.
T.L.Osborn pred niekoľkými rokmi povedal
niečo inšpirujúce; povedal: „Keď vidíš človeka, ktorý
má mnoho mocných alebo vplyvných nepriateľov,
všimni si ho, pretože to dotiahne ďaleko.“ Aké
pravdivé! Veľkosť ľudskej sily, hodnoty alebo ceny
meraj nie jeho priateľmi, ale silou jeho nepriateľov.
Veľkosť človeka alebo jeho vplyv meraj počtom
alebo silou jeho nepriateľov.
Pokiaľ si úspešný, tvoji ohovárači ťa budú
mať v strede záujmu. Akonáhle už nie si viac tak
slovak

významný alebo úspešný, akosi myslia, nebudú sa
o teba starať. Ale ty sa nemusíš o nich vôbec starať,
pretože na nich vôbec nezáleží. Keď pôjdu proti tebe,
potknú sa a padnú, pretože Pán je tvojím spasením.
Nikdy nevenuj myšlienky a prehnanú pozornosť
satanovi a aktivitám zlých a hlúpych ľudí, ktorí ťa
chcú zraziť dole.
Pochop toto; tvoj každodenný život je
naplňovaním toho, čo už bolo napísané. Žalmista
hovorí: „...Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi
zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji potknú
sa a padnú“ (Žalm 27:2). Pre tých, ktorí sa rozhodli
byť tvojimi nepriateľmi, je ich zánik spečatený:
potknú sa a padnú.
Preto odmietni byť zmätený. Zameraj sa na to,
na čo si povolaný robiť. Nepotrebuješ sa modliť
ohľadom tvojich nepriateľov; namiesto toho
ich miluj, ako povedal Ježiš: „...Milujte svojich
nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia.
Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za
tých, čo vás potupujú“ (Lukáš 6:27-28).

Vyznanie

1

ročný plán

Pokoj Boží chráni moje srdce
čítania biblie
a moju myseľ v Kristovi bez
1 Korinťanom
ohľadu na protivníkov a
8:1-13
nepriaznivé okolnosti okolo
Žalmy 120-127
mňa. Moje srdce zostáva v
Pánovi, ktorý je mojou skalou
2 ročný plán
a pevnosťou, mojou ochranou
čítania biblie
a mojím spasením. Teraz i vždy
chodím vo víťazstve a autorite Kološanom 2:1-7
Jeremiáš 8
Slova, vládnem milosťou cez
spravodlivosť. Halleluja!

Ďalšie Štúdium:
Žalmy 27:1-3; 1 Korinťanom16:8-9; Rimanom 8:35-37
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Viď a zjavuj slávu
Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje
svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.
Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale
nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa
zjavuje nad tebou (Izaiáš 60:1-2).

K

eď sa ti ako kresťanovi zdá, že si pod tlakom
v práci alebo dostaneš nejakú nepríjemnú
lekársku správu ohľadom tvojho zdravia, alebo
tvoj účet v banke je v mínuse, neplač; nežaluj sa.
Netráp sa ani nebuď skormútený. Choď radšej do
svojej izby a rozjímaj o Božej sláve. Ak je to finančný
problém, prehlasuj, že si semeno Abrahámove.
Abrahámove semeno nemôže byť na mizine alebo
chudobné! Si majiteľom všetkého, pretože si dedič
Boží a spoludedič s Kristom.
Časy problémov nie sú obdobiami na to,
aby si pobehoval hore - dole, hľadajúc pomoc u
človeka, nie! Dôveruj Bohu! On je tvojou pomocou.
Ak máš napríklad finančné problémy, prehlasuj:
„Mám všetky peniaze, ktoré potrebujem, v mene
Ježiš; prichádzajú ku mne bez prekážok.“ Rob toto
prehlásenie s vierou, smelo a sebaisto a stane sa
to podľa tvojho slova! Nech neexistuje nič, čo by
spôsobilo, že sa budeš trápiť.
Si povolaný na to, aby si zjavoval Božiu slávu.
Napriek temnote a ťažkostiam v dnešnom svete si
slovak

viac ako víťaz. Si víťaz v Kristovi Ježišovi. Nikdy
nebudeš v nevýhode. Kristus je nádej slávy. Viď
sa v sláve. Viď sa ako chodíš v sláve; nesúc a
zjavujúc Božiu slávu vo svojej škole, vo svojej práci,
zdraví, rodine, financiách atď. Viď slávu vo svojom
živote.
Biblia hovorí o utrpeniach Krista a sláve, ktorá
má nasledovať (1.Peter 1:11). Hneď po utrpeniach
Kristových nasledoval život slávy. On trpel, aby sme
my mohli žiť v sláve. Preto ži a kráčaj vo svetle tvojej
spravodlivosti, víťazstva, úspechu, autority, zdravia
a prosperity v Ježišovi Kristovi a povedz „nie“
porážke, zlyhaniu, slabosti a biednemu životu.

Vyznanie

Som, čo Boh hovorí, že som!
Žijem a kráčam vo svetle mojej
spravodlivosti a slávneho
života v Kristovi Ježišovi. Moja
viera je silná a efektívna; som
víťaz vo všetkých okolnostiach,
robím pokrok a postupujem vo
všetkom! Všetko je moje, pretože
som dedič Boží a spoludedič s
Kristom. Halleluja.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
9:1-27
Žalmy 128-134

2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom 2:8-15
Jeremiáš 9

Ďalšie Štúdium:
Jakuba 1:25; Židom 13:5-6; 2 Korinťanom4:17-18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Používaj Slovo pre uskutočnenie
zmien
Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné
učiť, karhať, napravovať a vychovávať v
spravodlivosti (2.Timoteovi 3:16).

P

re teba ako kresťana je dôležité, aby si
neustále robil pokrok a používajúc Božie
Slovo zlepšoval kvalitu tvojej osobnosti. Mal by si
byť schopný svedčiť o jednoznačných zmenách vo
svojej osobnosti v nedávnej dobe, cez používanie
Božieho Slova. Malo by byť niečo pozitívne a určité,
čo bolo vybudované v tvojom charaktere alebo niečo
negatívne, čoho si sa zbavil vo svojom charaktere cez
Božie Slovo. Poddaj sa Slovu pre to, aby spôsobilo
zmeny v tvojom duchu a duši.
Zmena v tvojom fyzickom tele je ľahká;
stredom záujmu je teraz zmena zvnútra. Ty máš
zodpovednosť za to, aby si budoval a zlepšoval svoj
život Božím Slovom; nikto to nemôže urobiť za teba.
Sú ľudia, ktorí sa nezmenili desať rokov. Tie veci,
ktoré sa ich dotýkali pred rokmi, ich stále urážajú
aj teraz. Tie isté veci, ktoré nemali radi pred rokmi,
nemajú radi aj dnes. Rovnaké problémy, ktoré mali
pred piatimi rokmi, majú stále. Nezmenili sa ani
nenarástli; to je smutné.
Otázka, ktorá sa natíska je – nadobudli títo
ľudia viac informácií? Samozrejme, že asi áno, ale
nekonali podľa nich. Počúvali a študovali Písmo, ale
nepodriadili sa premieňajúcej moci Božieho Slova,
slovak

aby prinieslo trvalú zmenu v ich osobnosti. Nestačí
počúvať alebo zhromažďovať informácie z Biblie;
musíš konať podľa Slova.
Sú ľudia, ktorí keď sú v cirkvi, píšu si všetko, čo
sa káže a hovorí. Obstarajú si nahrávky a počúvajú,
ale tak si zvykli na hlas kazateľa, že už pre nich
nič neznamená ani nepôsobí žiadne zmeny v ich
charaktere. Slovo je pre nich už tak samozrejmé.
Nebuď takýto. Ver v moc a schopnosť Božieho
Slova premeniť tvoj život zo slávy do slávy. Používaj
Slovo pre veci, ktoré chceš zmeniť. Nehovorím o
dočasných zmenách, ale o trvalých zmenách, ktoré
ovplyvnia tvoju osobnosť.
Božie Slovo ti bolo dané ako kreatívny materiál.
Akákoľvek zmena, ktorú v živote chceš, je možná;
použi Slovo a stane sa to. Môžeš vytvoriť viac
víťazstiev a udržiavať sa v nadprirodzenom živote
so Slovom.

Vyznanie

Božie Slovo je môj život a
moja potrava. Robím pokrok
a víťazím každý deň cez Slovo.
Dnes je môj život zlepšený,
keď Božie Slovo ovplyvňuje
môjho ducha a spôsobuje
zmenu zo slávy do slávy, v
mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
10:1-13
Žalmy 135-138
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom
2:16-23
Jeremiáš 10-11

Ďalšie Štúdium:
Rimanom 12:2; Efežanom 4:22-23; Židom 4:12
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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On chce, aby si bol úspešný
Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v
nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo
Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!
(Matúš 6:9-10).

H

oreuvedený podčiarknutý (desiaty) verš
je jednoducho úžasný. Ak by to nebolo
myslené tak, že táto modlitba má byť zodpovedaná,
Ježiš by nebol učil svojich učeníkov, aby sa modlili
takýmto spôsobom. Tento verš zjavuje Otcovu
túžbu, aby bola Jeho vôľa ustanovená na zemi tak,
ako je na nebi. To znamená, že Jeho vôľa pre teba
je, aby si prosperoval, bol zdravý a silný, energický,
úspešný, plodný a produktívny, pretože toto je
zhodné s Jeho prirodzenosťou.
V nebi nie sú žiadne zábrany, prekážky,
nedostatok ani zápasenie. Preto by ťa nič nemalo
obmedzovať; nemal by si za nič v živote zápasiť!
Si povolaný na to, aby si vládol a pôsobil z pozície
odpočinku. Ak máš nedostatok, alebo zažívaš nejaký
druh nezdaru, nezúfaj. Nastav svoju myseľ na Slovo
a kráčaj v Jeho svetle a On ťa privedie k tvojmu
určeniu v Kristovi.
3.Ján 1:2 (angl. preklad) hovorí: „Milovaný,
nadovšetko si prajem, aby si prosperoval a bol
zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Hovorí tebe; ty
si Jeho milovaný. Možno povieš: „Nezažívam Božiu
slovak

lásku; neviem, či ma Boh miluje.“ On už dokázal
svoju lásku k tebe najväčším spôsobom: „Nikto
nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za
svojich priateľov“ (Ján 15:13). Niet divu, že chce,
aby sa v tvojom živote uskutočnila Jeho dokonalá
vôľa.
Tvoj život nemáš na to, aby si žil v chudobe,
neúspechu alebo porážke; tvoj život je na Božiu
slávu. Svet je plný chudobných a neúspešných ľudí,
ale my sme tí, ktorí ich majú zasiahnuť a pomôcť
im. Ty si Božím kanálom požehnania pre tvoje
okolie; preto Boh chce, aby si bol úspešný, plodný
a produktívny.

Modlitba

Drahý Pane, Tvoja je veľkosť,
moc, sláva, majestát a nádhera,
pretože všetko v nebi a na zemi je
Tvoje. Tvoje požehnanie prináša
bohatstvo bez namáhavého
lopotenia; preto odmietam v
živote zápasiť za veci, pretože
som v Tvojom odpočinku. V
každom dobrom skutku som
úspešný, v mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
10:14-11:1
Žalmy 139-141
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom 3:1-11
Jeremiáš 12

Ďalšie Štúdium:
2 Korinťanom8:9; Jozue 1:8; Jeremiáš 29:11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Nežiadaj Boha o veci
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista,
ktorý nás v nebeských veciach (oblastiach - angl.)
požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným
požehnaním (Efezským 1:3).

Ú

čelom modlitby nie je to, aby sme od Boha
niečo dostali, alebo aby pre nás niečo
urobil. Vedel si, že tvoj nebeský Otec v skutočnosti
nechce, aby si žiadal o veci? Pre niekoho toto môže
byť prekvapivé a môže sa čudovať: „Ale Ježiš
povedal: „Proste a bude vám dané“ (Matúš 7:7;
Lukáš 11:9).
Áno, povedal to, ale bolo to pred objavením sa
nového stvorenia. „Proste a bude vám dané“ bolo
Jeho vyučovanie o viere a dôvere v Pána pred Jeho
zástupnou smrťou, pochovaním, vzkriesením a
následným vystúpením k Otcovi, aby tam zdedil
všetko pre nás. Teraz nás urobil spoludedičmi s
Ním (Rimanom 8:17). Biblia hovorí: „...Ako nám
Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal
svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné
pre život a zbožnosť...“ (2.Peter 1:3).
Keď si objavil tieto pravdy, ako by si mohol
naozaj Boha o niečo žiadať? V úvodnom verši sme
čítali, že sme boli požehnaní všetkým duchovným
požehnaním v nebeských oblastiach v Kristovi
slovak

Ježišovi. Preto prestaň v modlitbe Boha žiadať o
veci. Používaj moc a privilégium modlitby pre
vyššie účely, napríklad pre spoločenstvo s Otcom.
Ty vlastníš svet. Všetko je tvoje (1.Korintským 3:21),
pretože si semeno Abrahámove.
Boh už vedel, čo všetko budeš potrebovať a pred
tým, než si prišiel „na scénu“, urobil ti tieto veci
dostupnými. Požehnal ťa už všetkým. Neexistuje
dnes nič, čo by si dnes chcel mať, čo by ti už nedal.
„Áno, pastor, viem, že Biblia hovorí, že všetko je
moje, ale dôvodom toho, že si to neužívam je, že v
skutočnosti nemám vieru.“
Nie! Máš vieru, ak si znovuzrodený. Ty len
potrebuješ konať podľa Slova. Biblia hovorí: „...
Boh dal každému mieru viery“ (Rimanom 12:3
angl. preklad). Avšak miera viery, ktorú si prijal pri
novom narodení je dostatočná na to, aby si pohol
horou (Matúš 17:20). Použi to, čo máš. Používaj a
trénuj svoju vieru.

Modlitba

Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že
mi dávaš všetko, čo potrebujem,
aby som žil víťazne na Tvoju
slávu a naplnil moje určenie
v Tebe! Odmietam sa trápiť
alebo zápasiť kvôli niečomu,
pretože si ma priviedol na
miesto odpočinku a superhojnosti, kde sú všetky moje
potreby naplnené, v mene Ježiš.
Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
11:2-34
Žalmy 142-145
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom
3:12-25
Jeremiáš 13

Ďalšie Štúdium:
Filipanom 4:19; Matúš 6:7-8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Dávaj do seba Slovo
„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi
nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na
slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti
a pravdy (Ján 1:14).

J

ežiš je zjavením Božieho Slova a charakterom
Jeho myšlienok, názorov, predstáv a celej
bytosti. Bol Božím Slovom v tele a pánom slov. Biblia
nám hovorí o tom, ako sa strážnici, ktoré boli poslaní,
aby Ho zajali, zastavili, aby Ho počúvali a potom,
ako počuli Jeho slová, odišli a nezajali Ho.
Keď sa ich veľkňazi a farizeji pýtali, prečo
sa vrátili bez Neho, strážnici odpovedali: „Nikdy
človek nehovoril tak, ako hovorí tento!“ (Ján 7:46).
Jeho slová prinášali uzdravenie chorým, navracali
zrak slepým, otvárali uši hluchým, dávali chromým
nové nohy, aby mohli chodiť a kriesili mŕtvych. Jeho
slová boli iné. Biblia hovorí, že vyháňal démonov
svojimi slovami (Matúš 8:16). Kraľoval a vládol
svojim slovami. Ukázal nám moc slov; ich dôležitosť
a to, ako ich používať.
Nehor „len tak“. Buduj sa. Rozvíjaj svojho
ducha a odlišuj sa. Urob svoje slová inými a
staň sa výnimočným. Toto sa nestane len tak,
pokiaľ nebudeš svojho ducha kŕmiť správnymi
informáciami – Božím Slovom. Biblia hovorí: „...Lebo
slovak

z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša
dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého
pokladu“ (Matúš 12:34-35).
Boh nám dal svoje Slovo, aby sme ho prijali,
meditovali nad ním a urobili ho našou súčasťou.
Ježiš povedal: „Nie samým chlebom bude človek žiť,
ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“
(Matúš 4:4). Pamätaj si, že potrava sa stáva súčasťou
teba, keď ju ješ. Takým istým spôsobom ak medituješ
nad Božím Slovom, budeš produkovať Božie slová.
Ak ich nemáš v sebe, nemôžu z teba vychádzať.
Vkladaj do seba Slovo. „Slovo Kristovo nech
prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a
napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými
piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“
(Kolosenským 3:16).

Modlitba

Božie Slovo je v mojom srdci
a v mojich ústach a keď ho
hovorím, ustanovujem Božiu
dobrotu v mojom svete,
spôsobujem pozitívne zmeny
a smerujem môj život v sláve.
Nech je požehnaný Boh!

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
12:1-31
Žalmy 146-150
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom 4:1-9
Jeremiáš 14

Ďalšie Štúdium:
Jozue 1:8; 1 Timoteovi 4:15; 2 Timoteovi 3:14-15
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Nech ti vládne Slovo
...lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale
ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí
(Rimanom 8:13).

A

ko Božie deti sme vyslancami Krista. Takto
nás vidí Boh. Ty si Jeho reprezentantom. Pre
je tak dôležité, aby sa tvoje chovanie podriaďovalo
Slovu. Nech ti vládne Slovo. Neži podľa tela. Nebuď
ovládaný svojimi emóciami. Nedaj vo svojom živote
miesto telesnosti. Buď duchovne mysliaci. Tráv čas
nad Slovom a podriaďuj sa Duchu Svätému, aby
pracoval cez teba.
Pamätaj, Boh vidí tvoje srdce, či si hladný
po Ňom; či si horlivý a vášnivý pre Neho a pre
šírenie evanjelia. On sa postará o to, aby si bol v
živote úspešný. Ty sa však musíš zosúladiť s Jeho
myšlienkami. Nech ťa nič nezastaví v tom, aby si žil
život, ktorý teší Boha. Nech je tvoj život na chválu a
slávu Toho, ktorý ťa povolal.
Kráčaj v Duchu; Biblia vraví: „Toto vám vravím,
choďte v Duchu a nebudete vykonávať žiadosti tela“
(Galatským 5:16). Chodenie v Duchu je chodenie
v Slove; je to žitie podľa Božieho Slova. Dovtedy,
pokým dokážeš mať horkosť vo svojom srdci, tak
nechodíš v Duchu. Ak si stále ešte zapojený do
svetských, telesných záležitostí, tak nechodíš v
slovak

Duchu.
Odmietni byť ovládaný telom. Ži nad telesnými
zmyslami, lebo kresťanstvo je život v Duchu. Neži
podľa toho, ako sa cítiš; ži v súlade so Slovom. Nie
si z tohto sveta, si narodený zo Slova. Ježiš povedal:
„Ja som zhora...“ a rovnako tak si aj ty, si zhora. Preto
nasmeruj svoju pozornosť na veci, ktoré sú hore, a
nie na tie veci, ktoré sú pozemské (Kolosenským 3:2).
Nerozmýšľaj, nehovor ani nejednaj tak, ako to robí
svet. Nech Božie Slovo vládne tvojmu zmýšľaniu a
ovláda tvoj život.

Vyznanie

Som narodený z Ducha a som
plne poddaný jeho vedeniu,
radám a riadeniu; nevykonávam
žiadosti tela. Napĺňam Božiu
dokonalú vôľu a svoje určenie
v Ňom. Podriaďujem svojho
Ducha Jemu samotnému, aby
mi dával inštrukcie a viedol
ma v múdrosti tak, aby som
vo všetkom potešoval Pána.
Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
13:1-13
Príslovia 1-2
2

ročný plán

čítania biblie

Kološanom
4:10-18
Jeremiáš 15

Ďalšie Štúdium:
Galaťanom 5:22-25; Rimanom 8:6-9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vyvaruj sa zlých rečí
Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy
(1.Korintským 15:33).

C

elé Božie Slovo nás cvičí a zušľachťuje v
tom, aby sme sa správali správne a zbožne,
ale niektorí ľudia môžu narušiť tvoj dobrý charakter
cez ich nezdravé a prevrátené rozprávanie. Zlé reči
kazia dobré mravy. Akékoľvek reči, ktoré negujú,
odmietajú alebo spochybňujú autoritu Božieho
Slova, sú zlé reči. Preto sa takýmto vyhýbaj.
Biblia vraví: „Kto chodí s múdrymi, bude múdry,
kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí“
(Príslovie 13:20). Žalm 1:1 hovorí: „Blahoslavený
muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov , na
ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov
nesedí.“ Zlá spoločnosť ťa môže ovplyvniť tak, že
budeš robiť zlé veci.
Napríklad Biblia vraví: „Pred šedinami povstaň,
ucti si osobu starca...“ (3.Mojžišova 19:32), a tiež aj:
„Cti si svojho otca a matku“ (Efezským 6:2). Predstav
si, že by si mal priateľa, ktorý ti bude hovoriť, aby
si toto nerobil. Toto by bola bezbožná rada.
Slovo hovorí: „...modlite sa bez prestania“
(1.Tesalonickým 5:17). Ale tvoj priateľ ti hovorí:
„Či sa musíš stále modliť?“ Slovo ti hovorí, aby si
nezanedbával kresťanské zhromaždenia, ale tvoj
priateľ hovorí opak. Nenasleduj jeho bezbožné rady,
ale vždy konaj to, čo hovorí Slovo.
V 1.Korintským 5:11 Biblia vraví: „...Ale teraz
slovak

som vám napísal, aby ste neobcovali s takým, ktorý
sa menuje bratom, a pritom je smilník, lakomec,
modloslužobník, rúhač, opilec, vydierač. S takými
ani len nejedávajte! Toto je veľmi podobné tomu,
na čo nás Duch nabáda v liste Filipským 3:2; aby
sme sa vystríhali „psov“, ľudí, čo konajú zlo a ktorí
manipulujú ľuďmi. Je to Pánovo vážne varovanie.
Keď na niektorej bráne vidíš nápis „Pozor zlý pes“,
tak ťa varuje pred psom, ktorý je vnútri a nie pred
tým, ktorý pobehuje vonku.
Takisto keď ťa varuje pred „konateľmi zla“,
tak presný význam gréckych slov v tomto texte
je „zlomyseľník, intrigán, darebák“, sú to teda
zlomyseľní ľudia. Ale Biblia by ťa pred nimi
nevarovala, ak by neboli nebezpeční. Preto ak ti
niekto, koho si dokonca môžeš vážiť, povie niečo,
o čom vieš, že to nie je v súlade so Slovom, tak by
si to nemal prijať. Buď vedený Slovom vo všetkom,
čo robíš a tvoj život oslávi Boha.

Modlitba

Drahý Otec, chodím po cestách,
ktoré si pre mňa vopred
pripravil ešte pred tým, než
bol založený svet. Som vedený
Tvojím Duchom, aby som
kráčal v múdrosti a porozumení,
naplnený myšlienkami
spravodlivosti. Som vedený
a riadený Slovom, a to dnes a
navždy, v mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
14:1-40
Príslovia 3-4
2

ročný plán

čítania biblie

1 Tesalonickým
1:1-10
Jeremiáš 16

Ďalšie Štúdium:
Žalmy 1:1; Matúš 5:29-30; Žalmy 26:4-5
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Neustále vyznávaj Slovo
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez
rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň,
nezhoríš, ani plameň ťa nespáli (Izaiáš 43:2).

K

eď študuješ Božie Slovo, tak ekonomické
problémy a otrasy v dnešnom svete
nebudú pre teba žiadnym prekvapením. Sociálnoekonomický stav dnešného sveta nesmie diktovať
okolnosti našej existencie. Nesmie riadiť našu vieru
v Božie Slovo. Biblia vraví, že tí, ktorí poznajú svojho
Boha, budú silní a bude sa im dariť (Daniel 11:32).
Pre teba ako pre Božie dieťa problémy tohto
sveta nepracujú proti tebe. Tvoja prosperita nezávisí
od inflácie a ekonomických kolapsov a problémov.
Ty nie si z tohto sveta. Si Abrahámovo semeno.
Odmietni byť utrápeným alebo ustarosteným,
pretože ak budeš slabý v deň súženia, tak tvoja sila
bude malá (Príslovia 24:10). Avšak Pán je tvojou
silou. Zostávaj silný v Ňom a v moci Jeho vlády.
Čítaj, čo Boh hovorí o tebe v časoch sucha, núdze
a kríz: „Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina,
ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom
zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí
sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani
v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí
ovocie“ (Jeremiáš 17:7-8). Sláva Bohu! Nech je toto
dnes a vždy tvojím svedectvom, pretože toto je Božie
slovak

Slovo ohľadom teba. V Kristovi Ježišovi si víťazom a
úspešným bez ohľadu na krízy a protivenstvá sveta
okolo nás.
Temnota neodíde, pretože Biblia vraví: „Hľa
temnota pokryje zem a tma pokryje národy“ ; avšak
Písmo tu nekončí, ale pokračuje: „...ale nad tebou
povstane Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou“
(Izaiáš 60:2 angl. preklad). Uprostred temnoty budeš
jasne žiariť. V skutočnosti čím je noc tmavšia, tým
jasnejšie bude žiariť tvoje svetlo. Preto sa raduj,
lebo Pán, náš Boh, je tvojou prosperitou. Pre teba
neexistuje nijaké zlyhanie, takže neexistuje nijaký
dôvod, prečo sa báť. Takže si zachovávaj svoj pokoj
a neustále vyznávaj Slovo.

Modlitba

Dra h ý O t e c , t y s i m o j í m
útočiskom a mojím štítom; do
Teba samotného vkladám svoju
nádej vediac, že v Tebe mám
život a všetko, čo je potrebné,
aby som víťazne žil na slávu
Tvo j h o m e n a . Ž i j e m n a d
ekonomickým systémom tohto
sveta; cez Tvoje Slovo a moc
Tvojho Ducha prosperujem a
postupujem vpred zo slávy do
slávy, v mene Ježiš. Amen.

1

ročný plán

čítania biblie

1 Korinťanom
15:1-34
Príslovia 5-7
2

ročný plán

čítania biblie

1 Tesalonickým
2:1-9
Jeremiáš 17

Ďalšie Štúdium:
Jozue 1:8-9; Matúš 19:26; Židom 13:5 AMP
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

Modlitba SPASENIA

V

eríme, že ste boli požehnaní týmto denným
čítaním. Pozývame vás, aby ste touto modlitbou
urobili Ježiša Krista Pánom vášho života:

„Pane Bože, celým svojím srdcom verím v Ježiša
Krista, Syna živého Boha. Verím, že zomrel za
mňa a že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych. Verím, že
Ježiš dnes žije. Vyznávam svojimi ústami, že od
dnešného dňa je Ježiš Kristus Pánom môjho života.
Cez Neho a v Jeho mene mám večný život a som
znovuzrodený. Ďakujem ti Pane za spasenie mojej
duše! Teraz som Božím dieťaťom. Halleluja!“
Gratulujeme vám! Teraz ste Božím dieťaťom. Keď
chcete získať viac informácií o tom, ako môžete rásť
ako kresťan, prosím spojte sa s nami cez ktorýkoľvek
doleuvedený kontakt:

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:

Tel.:+44 (0)1708 556 604
NIGÉRIA:

Tel:+234-703-000-0927
+234-812-340-6791
+234-812-340-6816
+234-01-462-5700

KANADA:

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA		
Tel.:+27 11 326 0971
+27 62 068 2821
Fax.:+27 113260972

usa:

Tel:+1 (0) 980 219 5150
+1-281-759-5111;
+1-281-759-6218

Tel:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080
slovak

O AUTOROVI
Pastor Chris Oyakhilome, prezident Believers’
LoveWorld Inc. je oddaným služobníkom Božieho
Slova, ktorého posolstvá prinášajú skutočnosť
božského života do sŕdc mnohých ľudí.
Milióny ľudí boli zasiahnuté vysielaním jeho
programu „Atmosféra zázrakov”, ako aj
kampaňami, časopismi, knihami, nahrávkami a
inými formami šírenia evanjelia, ktoré zjavujú
realitu Božieho Slova v pravde, jednoduchosti
a moci.

Ak chcete vedieť viac o

Believers’ LoveWorld Inc.
tiež známej ako Christ Embassy
navštívte našu web stránku
www.rhapsodyofrealities.org
www.christembassy.org
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