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                       -Pastor Chris Oyakhilome

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!          

Hurá! Vaše obľúbené denné čítanie - rapsódia reality 
- je teraz dostupné v 759 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.

Úvod

- AKO POUŽÍVAŤ TENTO DUCHOVNÝ MATERIÁL PRE NAJLEPŠÍ ÚČINOK-
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Žiadna núdza ani nedostatok

Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa 
svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša

 (Filipským 4:19).

Pavol porozumel posolstvu o novom stvorení; 
všimni si, že nepovedal: „Môj Boh uspokojí 

všetky naše potreby...“ Vedel, že nové stvorenie 
nemá nedostatok ani núdzu; nové stvorenie 
nepotrebuje byť „zásobované“; je tým, kto zásobuje, 
naplňuje potreby! Rimanom 8:17 hovorí, že sme 
dedičmi Božími a spoludedičmi s Kristom. Pavol s 
touto vedomosťou povedal duchovne nedospelým: 
„Ale môj Boh naplní všetky vaše potreby...“

 Keď sa staneš plnoletým, tak si uvedomíš, že v 
Kristovi nemáme žiadne nesplnené potreby. Matúš 
6:33 hovorí: „...hľadajte najprv kráľovstvo Božie a 
Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ 
Keď najskôr hľadáš Božie Kráľovstvo, tak každá 
dobrá vec, ktorú by si si kedy mohol želať, bude 
pridaná k tvojmu životu bez toho, aby si o to žiadal. 
Nemusíš sa snažiť o to, aby si bol v živote šťastný, 
naplnený alebo víťaziaci; nepotrebuješ sa snažiť o 
veci, ktoré hľadajú pohania: sláva, peniaze, uznanie, 
prijatie atď; budú ti pridané. 

 To neznamená, že potom, ako si najskôr hľadal 
a dostal Kráľovstvo Božie, tak môžeš ísť a hľadať 
ostatné veci; nie. Hľadaj Kráľovstvo a dostaneš spolu 

štvrtok



Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

Ďalšie Štúdium:

1 ROČNÝ PLÁN 
ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN 
ČÍTANIA BIBLIE

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

1. Korinťanom     
15:35-58

Príslovia 8-9

1. Tesalonickým 
2:10-20

Jeremiáš 18

Vyznanie 
Svedčím o tom, že všetko 
je moje! Nemám v ničom 
nedostatku, pretože Pán je 
mojou dostatočnosťou; vodí 
ma po zelených pastvinách; 
vedie ma k tichým vodám! Jeho 
božská moc mi dala všetko 
potrebné k životu a zbožnosti. 
Sláva Jeho menu naveky!

2 . Petrov 1:3; Žalmy 34:10; 1. Korinťanom 3:21-22

s ním aj tie veci. Môžeš povedať: „Áno, preto hľadám 
Božie Kráľovstvo.“ Nie, už viac nehľadaj; už si ho 
našiel, ak si sa znovuzrodil; už si v Kráľovstve a 
Kráľovstvo je v tebe (Lukáš 17:21). Mať Kráľovstvo 
znamená mať všetko. Sláva Bohu!

 Nepozeraj na to, čo možno považuješ za potrebné; 
pozeraj na to, čo ti Boh zdarma urobil dostupným 
v Kristovi. Bol si povolaný do spoločenstva s Jeho 
Synom Ježišom Kristom; to znamená, že si bol 
privedený do jednoty, partnerstva alebo rodinného 
spoločenstva s Ježišom Kristom (1.Korintským 1:9). 
Ak je to pravda (a je to pravda), čo na svete by si ešte 
mohol potrebovať? Potvrdzuj Božie Slovo vo svojom 
živote; Boh povedal, že všetko je tvoje; prehlasuj 
to isté, pretože skutočne neexistuje nič, čo by si 
potreboval, čo by ti nebolo poskytnuté v Kristovi. 
Halleluja.     
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Je deviaty mesiac roku 2016 - nášho „Roku 
rozširovania sa.“ Možno si mal problémy a 

hovoríš si vo svojom srdci: „Pane, stále mám ciele 
a veci, ktoré chcem urobiť. Chcem na to dostať 
viac peňazí a teraz je už takmer koniec roka.“ 
Nerozmýšľaj takto o Bohu. Zostávaj vo večnosti, 
Ži vo večnosti. Rozmýšľaj inak. „Netlač“ Boha, ako 
to robia prirodzení ľudia. Ži s Ním v Jeho oblasti 
života. Nerob nátlak.

 Keď sa dostávaš pod tlak kvôli tomu, že 
chceš niečo uskutočniť do nejakého času, staneš 
sa otrokom času. Nech sa ti toto neprihodí. Čas by 
mal byť otrokom teba. Žalm 37:4-5 hovorí: „Raduj 
sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. 
Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On 
vykoná.“

 Pre Pána nie je nič nemožne alebo príliš ťažké. 
On je veľký Boh. V Jeremiášovi 32:27 povedal: 
„Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre 
mňa niečo nemožné?“ Jeho veľkosť je neopísateľná. 
Jeho moc je bezhraničná. Dôveruj Mu a dôveruj 
Jeho schopnosti. On môže pre teba za sekundu 

Rozmýšľaj inak

Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena 
(Židom 10:35).

piatok
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Vyznanie
Odmietam byť pod tlakom, 
p r e t o ž e  P á n  j e  m o j í m 
spasením a na Neho uvaľujem 
všetky moje starosti; žijem 
nadprirodzený život a užívam 
si pokoj s prosperitou. Moja 
cesta je ako žiarivé svetlo, 
ktoré svieti viac a viac až do 
dokonalého dňa. Pán môj 
Boh je mojou dostatočnosťou, 
mojím útočiskom, mojou 
slávou a mojou silou. Je mojím 
všetkým. Halleluja.

Matúš 6:31-32; filipanom 4:6-7; Ján 14:27

urobiť niečo, čo by prirodzene trvalo desať rokov. 
V priebehu poslednej časti tohto roka môžeš dostať 
čokoľvek, čo od Neho túžiš dostať. Ježiš povedal v 
Jánovi 16:24: „...proste a vezmete, aby vaša radosť 
bola úplná.“

 Chce, aby tvoja radosť bola úplná, preto udržuj 
svoju vieru aktívnu; pros a prijmi. Stoj pevne, 
zostávaj silný. Ver Slovu, potvrdzuj ho dokonca aj 
keď čelíš ohromnej opozícii. Nikdy sa nevzdávaj, 
pretože viera vždy víťazí.
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Boh ťa miluje a stará sa o teba bez ohľadu na 
výzvy a problémy, ktorým práve teraz čelíš. 

Vždy ťa chce vidieť víťaziť a žiť šťastne každý deň. 
Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, 
ja som premohol svet“ (Ján 16:33). Nikdy nedovoľ, 
aby ťa niečo znechutilo; cvič sa vo viere. Povedz si: 
„Proti nádeji verím v nádeji, že všetko spolu pôsobí 
na moje dobré” (Rimanom 8:28).

 Tvoj život je v Kristovi Ježišovi víťazný; 
odmietni sa uspokojiť s niečím menším. Veci sa 
možno nedejú tak, ako by si očakával, ale drž svoje 
vyznávanie Slova. Neprijímaj porážku a nepoddaj 
sa chorobe alebo čomukoľvek, čo zraňuje. Nehovor: 
„Bol som infikovaný,“ pretože si si všimol symptómy 
na svojom tele. Viera neberie ohľad na symptómy 
alebo okolnosti. Viera berie do úvahy Slovo.

 Symptómy alebo diagnóza od lekára by nemali 
meniť tvoje vyznanie. Stále udržuj Slovo vo svojich 
ústach. Nezáleží na tom, ako sa cítiš alebo aké sú 
čísla na tvojom bankovom výpise; to nemení nič 
na tom, kto si. Odmietni byť posudzovaný podľa 
okolností. A tak nasmeruj svoju vieru správnym 
smerom. Tvoja viera je tvojou menou a s ňou nebude 

Nastav svoju vieru správnym 
smerom

...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. 
Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné 

(2.korintským 4:18).

sobota
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Vyznanie
Požehnaný Boh, ktorý mi 
dáva víťazstvo cez nášho Pána 
Ježiša Krista a urobil ma viac 
ako víťazom. Dnes žijem 
triumfálne a vždy naplňujem 
Boží sen a prinášam slávu Jeho 
menu. Halleluja.

pre teba nič nemožné.
 Každá nepriaznivá situácia, ktorej čelíš, je 

tvoja príležitosť na to, aby si zažil a zjavil Božiu 
slávu: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia 
získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ 
(2.Korintským 4:17). Nezáleží na tom, cez čo v živote 
prechádzaš, dopadne to dobre, pokiaľ odvrátiš 
svoje oči od podmienok alebo okolností k Slovu. 
Židom 12:2 hovorí: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a 
Dokonávateľa viery...“

 On zdokonaľuje tvoju vieru; preto sa nikdy 
nevzdávaj. Nehovor: „Problémov je priveľa a tak 
sa vzdávam“; nie, vezmi štít viery. So svojou vierou 
môžeš uhasiť všetky ohnivé šípy zlého. Tvoja viera 
je štít, používaj ho.

 

Jakuba 2:17-22; rimanom 4:17-21
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Náš úvodný verš popisuje tvoje súčasné 
postavenie v Božej prítomnosti. Si tam 

teraz umiestnený. Bol si prenesený z moci tmy do 
kráľovstva Božieho drahého Syna. Tam teraz žiješ 
a z tejto perspektívy by si sa mal pozerať na všetko 
v živote. Nie si chudobný. Si naplnený všetkým a 
dostatočný vo všetkom; máš všetko, čo budeš kedy 
potrebovať pre život a zbožnosť.

 Si úspešný a ideš zo slávy do slávy. Viď Božiu 
slávu vo svojom živote a odmietaj vidieť veci z inej 
perspektívy. Biblia hovorí: „Preslávne veci hovoria 
o tebe, ty mesto Božie“ (Žalm 87:3). Ži v realite toho, 
kým si v Kristovi. Božie Slovo je svetlo; používaj Jeho 
svetlo, aby si videl slávne veci, ktoré ohľadom teba 
povedal.

 Keď na teba zažiari röntgenový lúč, neberie 
ohľad na nič, čokoľvek je umiestnené pod ním; je 
nasmerovaný priamo na tvoje kosti. Tým istým 
spôsobom je Božie Slovo nasmerované na ľudského 
ducha. Keď ti Božie Slovo niečo hovorí, je to podľa 
Božieho svetla: tak, ako to vidí Boh. Napríklad v 
Zjavení 2:9 Ježiš povedal cirkvi v Smyrne: „...poznám 
tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý...“ Ľudia 
môžu žiť v chudobe, ale Ježiš hovorí, že sú bohatí.

Pozeraj s Jeho svetlom

...vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva 
svojho milovaného Syna (Kolosenským 1:13).

nedeľa
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Vyznanie
Som v Božom svetle; pozerám 
týmto svetlom a cez toto svetlo. 
Som to, čo Boh hovorí, že 
som, mám to, čo Boh hovorí, 
že mám a môžem robiť to, čo 
Boh hovorí, že môžem robiť. 
Dal mi zadarmo všetko na 
užívanie. Žijem život z pozície 
odpočinku a viem, že som 
spoludedič s Kristom.

 Možno to čítaš a si pritom zadĺžený, ale ak si 
Božie dieťa, tak si bohatý. Takto ťa presne vidí v 
Slove Boh – bohatého! Vždy, keď si čakal na Neho, 
aby „niečo urobil“, aby si mohol zaplatiť svoj 
nájom, tak v skutočnosti čakal On na teba, aby si 
sa postavil a bol tým, kým si. On ťa nevníma ako 
chudobného alebo zničeného, pretože kedykoľvek 
sa na teba pozrie, vidí „dediča Božieho a spoludediča 
s Kristom, majiteľa všetkého.“

 Pozeraj sa na veci s  Jeho svetlom a zistíš, že to, 
čo si si myslel, že je prekážka, nemá základ. Pozeraj s 
Jeho svetlom a budeš vždy v pokoji, pretože všetko, 
čo budeš vidieť, budú riešenia a tvoje neodvratné 
víťazstvá. Halleluja.

Jonah 2:8; 2. Korinťanom 4:18; Žalmy 36:9
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Ži na Jeho slávu

...A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac 
sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych 

(2.Korintským 5:15).

Ak skutočne veríš, že Ježiš zomrel, aby 
ťa zachránil, potom musíš neustále žiť 

na Jeho slávu a viesť iných ku spaseniu. Sme v 
posledných dňoch a čas je krátky. Už nie je miesto na 
samoľúbosť; teraz musíš hlásať evanjelium viac ako 
kedykoľvek predtým. Áno, môžu byť nezvyčajné 
chvíle a miesta, kde budeme musieť byť pri kázaní 
evanjelia citlivý, a predsa by sme nikdy nemali 
stratiť našu dôveru v Krista a smelosť, aby sme 
verejne hlásali Jeho panstvo.

 Sme Jeho spolupracovníci a partneri, pracujúci 
spolu s Ním na tom, aby sme zasiahli stratených a 
priniesli spasenie v Kristovi každému človeku. Toto 
je naša hlavná zodpovednosť ako kresťanov. Apoštoli 
pre toto žili. Mnohí trpeli kruté prenasledovanie a 
dokonca stratili svoje životy kvôli kázaniu evanjelia. 
Ani dnes to nie je a nemalo by to byť inak. Nasaď 
svoj krk pre evanjelium. Neobávaj sa ani nebuď 
zastrašený postaviť sa a hovoriť to, v čo veríš. 

 Na svojom pracovisku, v škole, v podnikateľskom 
prostredí, vo svojom okolí a v susedstve buď známy 
ako veľvyslanec pre Krista; planúci a žiariaci svetlom. 
Dokonca aj keď ti budú nadávať a pohŕdať tebou 

pondelok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi 
dávaš príležitosť a schopnosť 
na to, aby som evanjeliom 
ovplyvňoval tých, ktorí sú 
v  mojom okolí .  Všetko, 
čo som a všetko, čo mám, 
je na rozširovanie Tvojho 
Kráľovstva. Ďakujem Ti za 
Tvoje požehnania a výnimočné 
zaopatrenia v mojom živote a 
za silu, smelosť a odvahu, ktoré 
si mi dal, aby som s mocou 
prehlasoval evanjelium, v 
mene Ježiš. Amen.

Matúš 28:19-20; 2. Timoteovi 4:5; Skutky 18:9-11

kvôli kázaniu evanjelia, pokračuj v tom, pretože na 
tvojich nepriateľoch nezáleží; nie sú dôležití. Nič a 
nikto ti nemôže ublížiť ani ťa zraniť, pretože Kristus 
je tvojím životom; je tvojou ochranou. Posiela ťa a 
preto bude dohliadať na to, aby si vždy slávne víťazil 
nad každou nepriaznivou situáciou.

 Zasväť svoj život tomu, aby si zasahoval iných 
evanjeliom. Neustále ovplyvňuj a pozitívne pôsob 
na svoje okolie cez Božiu moc, ktorá v tebe pracuje. 
Skrášľuj Slovom a mocou Ducha Svätého životy 
tých, ktorí sú okolo teba. Takto budeš žiť pre Pána 
a Jeho sláva bude zjavená v tebe a cez teba.
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Spravodlivosť je dar od Boha; a ty si ju 
nezaslúžiš. Keď si sa znovuzrodil, narodil 

si sa spravodlivý; s Božou prirodzenosťou, s 
prirodzenosťou spravodlivosti.

 Náboženstvo učí, že ak by človek žil správne, 
potom by ho Boh posúdil ako spravodlivú osobu, ale 
to nie je správne. Je to nezrovnalosť. Nikto nemôže 
žiť spravodlivo, pokiaľ nie je najprv urobený Bohom 
spravodlivým. Božia spravodlivosť v tvojom duchu 
je to, čo ti dáva schopnosť žiť správne.

 Preto v kresťanstve Boh robí ako prvé to, že ťa 
urobí spravodlivým predtým, než by bol oprávnený 
žiadať od teba, aby si žil správne. Biblia hovorí, že 
Ježiš Kristus zomrel kvôli naším hriechom a bol 
vzkriesený späť k životu pre naše ospravedlnenie 
(Rimanom 4:25). Ospravedlnenie znamená vyhlásiť 
spravodlivým. Keď človek prijme Krista, prijme nový 
život a je ako ten, kto nikdy predtým neexistoval. Je 
novým stvorením v Kristovi.

 Tento nový život sa nevyznačuje hriechom. Tento 
nový život je nadradený hriechu, diablovi, smrti a 
peklu. Tento nový život je život spravodlivosti; 

Jeho spravodlivosť je v tvojom 
duchu

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za 
nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred 

Bohom (2.Korintským 5:21).

utorok
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Vyznanie 
Som ukrižovaný spolu s 
Kristom a nežijem už viac 
ja, ale vo mne žije Kristus. 
A život, ktorý teraz žijem 
v tele, žijem vierou Syna 
Božieho, ktorý si ma zamiloval 
a dal sám seba za mňa. Jeho 
spravodlivosť v mojom duchu 
je prejavovaná navonok; je pre 
mňa prirodzené, aby som žil 
správne a napĺňal Otcovu vôľu, 
pretože Jeho spravodlivosť je v 
mojom duchu.

teraz môžeš žiť spravodlivý život. Príčinou hriechu 
ľudí je to, že majú hriešnu prirodzenosť. Táto 
prirodzenosť je nahradená Božou prirodzenosťou 
spravodlivosti, keď sa človek znovuzrodí. Pretože 
si znovuzrodený, hriech už viac nemá nad tebou 
autoritu; stane sa pre teba prirodzeným žiť správne 
a napĺňať Otcovu vôľu, pretože Jeho spravodlivosť 
je v tvojom duchu.

Rimanom 3:20-22; Rimanom 5:17
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Niekedy sa opýtaš nejakých kresťanov, 
ktorú cirkev navštevujú a oni povedia: 

„Nepatrím do žiadnej cirkvi. Mám spoločenstvo 
kdekoľvek chcem; kamkoľvek ma Duch vedie.“ 
To je smutné. Ak má niekto takúto mentalitu, 
ukazuje to na duchovnú nedospelosť a nestálosť. 
Akýkoľvek kresťan, ktorý hovorí, že neverí v to, 
aby bol členom miestnej cirkvi, sa mýli a je pod 
omámením satana.

 V Písme sme jasne upozornení, aby sme 
neopúšťali zhromaždenie svätých; naše cirkevné 
zhromaždenia: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, 
ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, 
a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten 
deň“ (Židom 10:25). Toto sú posledné dni a náš 
úvodný verš hovorí, že ľudia sa budú pridŕžať 
„bludných duchov a démonických učení.“

 Niektorí ľudia si myslia, že „bludní duchovia“ 
sú duchovia, ktorí zvádzajú mužov a ženy k 
zmyslovým žiadostiam, ale „bludní duchovia“ 
podľa Biblie sú duchovia, ktorí sa snažia vylákať 
ľudí od pravdy Slova. Títo duchova pôsobia dnes 

Musíš patriť k miestnej cirkvi

Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných 
časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa 

pridŕžať bludných duchov a učenia démonických 
(1.Timoteovi 4:1).

streda
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
príležitosť spoločenstva s 
Tebou a s inými veriacimi a za 
milosť, že môžem byť účinne 
zapojený do duchovných aktivít 
a odovzdaný duchovným 
aktivitám organizovaným 
m i e s t n o u  c i r k v o u .  S o m 
p o ž e h n a n ý  t ý m ,  ž e  s a 
zúčastňujem tohto spoločného 
nadšenia a horlivosti, ktoré 
premieňa môj život a robí 
ma efektívnejším v diele 
Kráľovstva, v mene Ježiš. 
Amen.

Skutky 9:31; Skutky 2:41-42; Židom 10:25

v mnohých ľuďoch, ktorí potom obchádzajú iných, 
aby ich oklamali a hovoria im, že nemusia byť členmi 
miestnej cirkvi, aby slúžili Bohu. Niektorí dokonca 
napísali knihy inšpirované satanom, aby presvedčili 
kresťanov, že nemusia patriť do nejakej cirkvi alebo 
ich lákajú z cirkvi k inému evanjeliu.

 Preto si dávaj na nich pozor, buď múdry. 
Dokonca aj v oblastiach, kde je nepriateľstvo voči 
posolstvu evanjelia, si kresťania stále nachádzajú čas 
a príležitosť na to, aby sa stretli. Cirkev je základ a 
pilier pravdy. Je to miesto, kde si vyučovaný pravde 
– Božiemu Slovu, ktoré ťa prevedie životom.

 Osobné štúdium Biblie a modlitba sú veľmi 
zdravé a musia byť prijaté všetkými kresťanmi, 
ale nesmú zaujať miesto spoločného uctievania 
– spoločného zhromaždenia. Musíš byť v Božom 
dome, aby si mohol počúvať Slovo, duchovne rásť 
a efektívne sa zapájať v práci a službe cirkvi.
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Boh si nás vyvolil pred stvorením sveta, 
aby sme boli svätí a bezúhonní pre Ním 

v láske a predurčil nás, aby sme boli prijatí v Jeho 
prítomnosti. Toto pre nás robí Jeho spravodlivosť, 
ktorá je v našich duchoch; môžeme smelo stáť v 
Božej prítomnosti bez viny, menejcennosti alebo 
odsúdenia.

 Nezáleží na tom, kde si bol, čo si urobil, ako 
hlboko si bol v otroctve alebo údolí hriechu; si 
prijatý v Ježišovi Kristovi. Nemusíš od Boha utekať 
kvôli svojim hriechom. Predstav si Jeho dobrotivé 
pozvanie v Izaiášovi 1:18. Povedal: „Poďte len a 
súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy 
ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené 
ako purpur, môžu byť ako vlna.“ Nie je na teba 
rozhnevaný. Poddaj sa Jeho spravodlivosti. Prijmi 
Jeho lásku. Dôveruj Mu so svojím životom a On 
urobí tvoj život slávnym.

 Teraz, keď si znovuzrodený, si v Kristovi. On 
ťa už prijal a si v Ňom. Prebývaš v Jeho prítomnosti. 
V Jeho prítomnosti si slobodný; nemusíš sa báť; 

Prijatý v Tom Milovanom

 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v 
Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 

keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej 
vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 

a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás 
omilostil v Milovanom (Efezským 1:4.6).

štvrtok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si 
si ma vyvolil pred stvorením 
sveta, aby som bol svätý, 
bezúhonný a prijatý v Tvojej 
prítomnosti, podľa milostivej 
rady Tvojej vôle. Pôsobím s 
vedomím a smelosťou, že som 
ospravedlnený a mám pokoj s 
Tebou; teším sa z nezrušiteľnej 
jednoty s Tebou, na chválu a 
slávu Tvojej milosti, v mene 
Ježiš. Amen.

si slobodný, aby si sa prejavil a bol sám sebou. Si 
slobodný, aby si pre Neho žil a pracoval.

 Niektorí ľudia stále žijú svoje životy v nádeji, 
že Boh ich prijme na základe ich dobrých skutkov. 
Ale tak to nefunguje. Biblia hovorí: „Lebo milosťou 
ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to 
dar Boží;  nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ 
Okrem toho Galatským 2:16 hovorí: “...pretože zo 
skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto,“ to 
znamená byť prijatý a prehlásený spravodlivým 
pred Bohom!

 Nemusíš sa cítiť neisto a pochybovať 
ohľadom svojho postavenia pred Bohom. Buď 
smelý, presvedčený, sebaistý a radostný, že Mu 
patríš; priviedol ťa do jednoty s Ním samotným. 
Halleluja.

 

1 Ján 5:14-15; Žalmy 4:3-5; Kološanom 4:2
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Nemusíš sa modliť: „Ó, Pane urob ma 
silným; pomôž mi, aby som premohol 

pokušenia; pomôž mi, aby som vzdoroval diablovi“; 
takáto modlitba je nepotrebná, pretože On ti už 
povedal, čo máš robiť, aby si vzdoroval: „Oblečte sa 
do celej výzbroje Božej...“ S výzbrojou na sebe budeš 
schopný držať svoje územie a odolávať každému 
útoku od diabla. Bez ohľadu na to, čo sa deje okolo 
teba, nebudeš sa poddávať strachu.

 Ale ak si nevezmeš výzbroj, tak nezáleží na 
tom, ako horlivo sa modlíš; to nefunguje. Inštrukcia 
znie, aby si si zobral „celú výzbroj Božiu“, nielen 
časť z nej. A všimni si, že nehovorí: „Aby ste mohli 
obstáť proti diablovej moci“; je to preto, lebo diabol 
už nehrá žiadnu rolu. Nemá moc. Nové stvorenie 
je nad ním nadradené. Dôvodom toho, aby si si 
obliekol Božiu výzbroj je, aby si bol schopný stáť 
proti „úskokom diabla“, nie jeho moci.

 Slovo „úskok“ je v gréčtine slovo „methodeia“, 
z čoho pochádza slovo „metóda“. Odkazuje to na 
zosmiešňovanie, ľsti, úklady a falšovanie diabla. 
Keď si vystrojený celou Božou výzbrojou, budeš mať 
schopnosť zmariť a zrušiť tieto satanove úskoky a 
klamlivé manévre.

Buď v útoku proti satanovi

Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli 
obstáť proti úkladom diabla (Efezským 6:11).

piatok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
inštrukcie v Tvojom Slove; 
sú pre mňa životom. Som 
v y s t r o j e n ý  c e l o u  B o ž o u 
výzbrojou, pevný, neochvejný, 
pevne zakorenený, založený a 
nepohnutý navzdory ohromnej 
opozícii alebo nepriaznivým 
okolnostiam. Zachycujem 
mojím štítom viery márne 
diablove úskoky, postupy, 
manipulácie a stratégie, v mene 
Ježiš. Amen.

 Existujú ľudia, ktorí nie sú schopní obstáť, 
keď prichádzajú problémy; život sa pre nich stáva 
bezútešný. Nebuď taký. Biblia hovorí, že prekonajúc 
všetko stojte (Efezským 6:13); inými slovami vydrž 
do konca. Nevzdávaj sa; nepoddávaj sa. Vyčerpaj 
diabla. Nemôže ti vzdorovať; vzopri sa mu a utečie 
od teba. Ako sa mu vzoprieš? Hovoreným Slovom, 
aj to je časť tvojej výzbroje, ktorá sa nazýva meč 
Ducha (Efezským 6:17). Používaj ho a aj zvyšok 
výzbroje, aby si držal satana tam, kde patrí – pod 
tvojimi nohami!

Žalmy 37:39; 2. Korinťanom 4:16-18
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Niektorí kresťania sa ocitajú v konflikte 
medzi tým, čo hovorí Slovo a medzi ich 

aktuálnou skúsenosťou. Napríklad čítali a verili 
nášmu úvodnému veršu, avšak bojovali s jednou 
chorobou za druhou a teraz sa pýtajú: „Čo som mal 
urobiť, čo som neurobil?“

 Jedna dáma sa ma pýtala podobnú otázku, 
odvolávajúc sa na 2.Korintským 8:9, kde sa hovorí, 
že Ježiš sa stal chudobným, aby sme sa my mohli 
stať bohatými. Potom sa opýtala: „Ak je toto pravda, 
ako to, že je tak veľa kresťanov stále chudobných?“ 
Chcela vedieť, čo by sa malo urobiť, aby sa toto 
Písmo stalo v ich životoch skutočným. 

 Toto musíš vedieť: keď si sa znovuzrodil, 
bol si privedený do života absolútnej prosperity, 
absolútneho zdravia, sily a víťazstva; už to bolo 
urobené. Či si to užívaš alebo nie, to je tvoja 
zodpovednosť. Biblia hovorí: „...pracujte na svojom 
spasení...“ (Filipským 2:12), čo znamená, že musíš 
žiť Slovo spasenia. Konaj podľa Slova. V kresťanstve 
konáme Slovo. Sme činiteľmi Slova. Musíš si pre 
seba Slovo zosobniť a podľa toho konať.

Pohni sa od „verenia“ k viere

...Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy 
na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili 

spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili 
(1.Peter 2:24).

sobota
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Vyznanie 
Keď meditujem nad Slovom 
a žijem v Slove, zažívam 
pravdivosť Božieho Slova! 
Robím pokrok a okolnosti 
sa poddávajú pravdivosti 
Božieho Slova na moje dobré. 
Božie Slovo má v mojom 
živote prednosť a neprestajne 
produkuje vo mne to, čo 
hovorí, v mene Ježiš. Amen.

 Ty si ten, kto robí vo svojom živote Slovo 
reálnym. Ty si ten, kto si má podmaniť okolnosti 
okolo seba. Ty si ten, kto má potlačiť sily, ktoré 
prichádzajú proti tebe a symptómy, ktoré sa ťa 
snažia napadnúť. Ty si ten, kto má požívať Slovo, 
aby spôsobil zmeny.

 Veci sa nezmenia sami od seba. Nezmenia 
sa preto, lebo „veríš.“ „Verenie“ nestačí. Aby si 
uskutočnil zmenu v nejakej oblasti svojho života, 
musíš prejsť od „verenia“ k viere! Musíš bojovať 
dobrý boj viery. Boj viery je vtedy, keď vedome 
žiješ podľa Božieho Slova bez ohľadu na okolnosti 
okolo teba a bez ohľadu na to, čo ti hovoria zmysly. 
Je to vtedy, keď trváš na Slove a držíš ho ako jedinú 
skutočnosť.

Židom 10:23; Židom 11:1; rimanom 4:19-20
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Najväčšia vec, ktorá sa ti kedy mohla stať, je 
nielen to, že máš a poznáš Ježiša Krista, ale 

tiež to, že sa prejavuje v tvojom živote. Ak si dnes 
chorý, tak to, čo potrebuješ, je prejavenie Krista v 
chorej časti tvojho tela. Biblia hovorí: „...Syn Boží 
sa zjavil na to, aby maril diablove skutky” (1.Ján 
3:8). Keď sa prejaví v tvojom tele, tak všetko, čo nie 
je z Boha, odíde.

 Keď je Kristus zjavený v živote hriešnika, moc 
hriechu je zlomená a spravodlivosť nadobúda 
účinnosť. Keď je prejavený v živote toho, kto je 
zviazaný, reťaze sú zlámané a deje sa oslobodenie. 
Kristus je odpoveď. Kristus je všetko, čo potrebuješ. 
Kristus je všetko. Kristus v tebe je nádej slávy. Dovoľ 
Mu, aby sa v tebe prejavil; v tvojom duchu, duši a 
tele. Podriaď svoju vôľu a emócie Jemu, Jeho Slovu 
a budeš rozmýšľať Božie myšlienky, budeš mať 
emócie Boha a budeš konať Božiu vôľu.

 Potom sa môže On prejavovať v tvojom fyzickom 
tele. Vieš, že niekto sa môže znovuzrodiť a byť slepý, 
chorý, chorý a postihnutý. Ale ak dovolíš Kristovi, 
aby sa prejavil v tvojom tele, nielen že výsledkom 

Nech je Kristus v tebe zjavený

...ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo 
slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je 

kristus vo vás, nádej slávy (kolosenským 1:27).

nedeľa
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Vyznanie
Kristu žije vo mne; Jeho 
božský život je zjavený v 
mojom duchu, duši a tele a v 
každom vlákne mojej bytosti. 
Urobil ma navždy víťazom 
a šampiónom! Kristus sa 
stal mojím životom; v Ňom 
žijem, hýbem sa a mám svoje 
bytie! Urobil ma divom. Sláva 
Bohu!

bude uzdravenie, ale On bude posilňovať tvoje telo a 
udržovať ho imúnne voči chorobe, nemoci a slabosti. 
Bude ťa zachovávať v božskom zdraví.

 V Jánovi 14:21 Pán Ježiš povedal: „kto má moje 
prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto 
mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho 
budem milovať a vyjavím mu seba samého.“ Toto je 
to, čo potrebuješ; dovoľ Mu, aby sa prejavil On sám. 
Nepotrebuješ uzdravenie, nie; potrebuješ Toho, ktorý 
uzdravuje. Samotného Uzdravovateľa.

 Tak daj Mu celého svojho ducha, dušu a telo a 
celý tvoj život bude plný slávy. Halleluja!

1 Ján 1:2; Ján 14:23; rimanom 8:10
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Apoštol Pavol vzal osobnú zodpovednosť 
za evanjelium. Evanjelium bolo pre neho 

posvätná povinnosť. Prehlásil to, keď povedal: „...to 
je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré 
mi bolo zverené“ (1.Timoteovi 1:11). V 1.Korintským 
9:16 potvrdil: „Lebo keď kážem evanjelium, to nie 
je chválou pre mňa, to je moja povinnosť; beda by 
mi bolo, keby som nekázal evanjelium!“

 Znova v 1.Timoteovi 1:12 vyhlásil: „...Ďakujem 
Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu 
Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do 
(svojej) služby.“ Pavlovo presvedčenie o evanjeliu 
bolo absolútne. Vedel, že evanjelium je Božou mocou 
na spasenie všetkých ľudí a kázal ho s horlivosťou. 
Nič a nikto ho nemohol umlčať. V priebehu kázania 
evanjelia narazil na viacero opozícií, ale zostával 
neochvejný.

 Dokonca keď Duch Svätý jednoznačne svedčil, 
že bude trpieť bolestivými súženiami a bude 
uväznený, išiel do Jeruzalema, aby kázal (Skutky 
20:23). Pavol zostával odhodlaný a sústredený. Jeho 
odpoveď bola: „...Ale mne život nestojí za reč (nič 
z toho so mnou nepohne – angl. preklad), len nech s 
radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal 
od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej“ 
(Skutky 20:24).

Dokonči svoj beh s radosťou

Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou 
dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána 

Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej 
(Skutky 20:24).

pondelok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že 
ma posilňuješ pre prácu v 
Kráľovstve. Zostávam odvážny, 
nepohnutý a vždy som radostný 
z práce, ktorá je predo mnou. 
Využívam  výhodu Slova a 
požehnania Ducha, cez ktoré 
som trénovaný, posilňovaný a 
inštruovaný pre neustály život 
víťazstva, úspechu, postupu a 
veľkosti, v mene Ježiš. Amen.

 Pavol bol akvitistom za evanjelium; bol by kázal, 
aj keby ho to stálo jeho život. Bol rozhodnutý skončiť 
svoj beh s radosťou. Toto by mal byť aj tvoj postoj. 
Nikdy nebuď pohnutý problémami a ťažkosťami, 
ktorým môžeš čeliť pri kázaní evanjelia. Boh už 
vedel, že budeš týmto problémom čeliť, preto ťa 
žiadna z týchto ťažkých okolností nemôže poraziť, 
ak budeš pevne držať svoj postoj a odmietneš sa 
vzdať.

 Vždy si pamätaj, že Boh počítal s tvojou 
vernosťou a zveril ti evanjelium. Verí v teba. A tak 
nech ťa nič nezastaví podobne ako apoštola Pavla. 
Buď rozhodnutý, že dokončíš svoj beh s radosťou.

      

Marek 16:15; Jozue 23:6; Skutky 18:9-11
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Predtým, ako prišiel Kristus, boli všetci ľudia 
pod kliatbou hriechu a preto boli podriadení 

odsúdeniu, satanovi, chorobe, nemoci, chudobe 
a skazenosti. Toto bol následok pádu človeka v 
záhrade Eden. Pred pádom žil Adam v prítomnosti 
Boha. Božia prítomnosť bola jeho svetlom; chodil v 
Božej  prítomnosti. Toto spojenie alebo vzťah bola 
sláva.

 Avšak bol odrezaný od slávy, keď počúvol 
satana a zhrešil proti Bohu. Duchovne zomrel. 
Duchovná smrť je oddelenie od Boha. Takže cez 
Adamove prestúpenie všetci ľudia zomreli a boli 
oddelení od Božej prítomnosti - od Božej slávy. 
Teraz je každý, kto je znovuzrodený, v Kristovi 
oživený a prebudený k otcovstvu Boha. Rimanom 
5:19 nám dáva vedieť, že nakoľko sa Adamovou 
neposlušnosťou všetci ľudia stali hriešnikmi, 
tak rovnako poslušnosťou Krista sme sa stali 
spravodlivými.

 Už nie sme viac oddelení od Božieho života. 
Na základe nového narodenia si Kristus zvolil svoje 
bydlisko v našich srdciach. Kristus nie je okolo teba, 
ani nie je len s tebou. Je v tebe: „kristus v tebe, nádej 
slávy“ (Kolosenským 1:27). Sláva, ktorá sa stratila v 

Výnimočná sláva

...Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej 
(Rimanom 3:23).

utorok
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Vyznanie
Môj život je zjavovaním Božej 
krásy, žiari a výnimočnosti, 
pretože Kristus je vo mne. 
Preto choroba, nemoc alebo 
slabosť nemá v mojom tele 
miesto. Tak isto nesiem žiaru 
výnimočnosti Božej slávy a 
neustále prejavujem cnosti, 
nádheru a dokonalosť nášho 
slávneho Kráľovstva, v mene 
Ježiš. Amen.

Adamovi, sa obnovila v Kristovi. Boli sme oslávení 
v Kristovi. Halleluja! Táto sláva je väčšia než tá, 
ktorú mal Adam v záhrade Eden. Je väčšia, než sláva 
Starého Zákona; naša sláva v Kristovi Ježišovi je 
„sláva, ktorá vyniká“ (2.Korintským 3:10); velebná 
sláva (2.Peter 1:17).

 V záhrade Eden Adam a Eva počuli Pánov hlas, 
ktorý chodil po záhrade. Ale s nami nie je Božia 
prítomnosť len hlas chodiaci okolo nás. Ten hlas je v 
tebe. Ty „ubytovávaš“ Božiu slávu; Boh žije v tebe - v 
každom vlákne tvojej bytosti, v každej bunke tvojej 
krvi a v každej kosti tvojho tela. Je to výnimočná 
sláva. Halleluja!

2. Korinťanom 6:16; rimanom 8:30; 2. Petrov 1:3

2 . Korinťanom     
12:1-21

Kazateľ 3-5
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Niektorí ľudia sa vždy zháňajú len po zlých 
veciach. Nikdy nikde nevidia nič dobré. 

Všetko čo poznajú je len to, že sa okolo nich dejú zlé 
veci a sú rýchly v tom, aby  rozširovali klebety, lož a 
negatívne informácie. Takýto ľudia skončia v živote 
pokrútení, pretože nikdy nevidia ani neoslavujú v 
ničom dobré.

 Zatiaľ čo tí, ktorí vždy rozmýšľajú o dobrom 
a zaujímajú sa o dobré, vidia dobré vo všetkom. 
Nezáleží na tom, čo to je, vyzerajú a oslavujú len 
dobré. Navždy sú „dobre mysliaci“; nie preto, že 
by boli naivní, ale kvôli výnimočnosti ich osobnosti. 
Boh od teba očakáva, aby si takto žil. Biblia hovorí, 
že zem je plná Pánovej dobroty; to je všetko, čo by 
si mal vidieť – len dobré veci.

 Ľudia, ktorí roznášajú chýry a zlé správy a 
vidia len negatívnu stranu všetkého, nemôžu robiť 
v živote pokrok. Ich „hodnota“ stále klesá a každý, 
kto chce ísť dopredu, sa im vyhýba. Úspešní ľudia 
sa nechcú priateliť s ľuďmi, ktorí sú negatívne 
naladení. Biblia hovorí „Železo sa brúsi železom a 
jeden človek brúsi druhého“ (Príslovia 27:17). 

 Čítajme druhú časť nášho úvodného verša, 
kde sa hovorí: „...zem je plná dobroty Pánovej.“ 

Viď len dobré veci

Spravodlivosť a právo miluje, milosti (dobroty 
angl.)Hospodinovej je plná zem (Žalm 33:5).
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Vyznanie
Zem je plná Pánovej dobroty, 
takže vidím a zažívam len 
dobré veci. Môj život je denným 
zjavovaním Božej  s lávy 
a dobroty, keď rozmýšľam 
o Jeho dobrote; prijímam a 
oslavujem Jeho výnimočnosť, 
ktorú vidím okolo seba, v mene 
Ježiš. Amen.

Rozhodni sa vidieť vo svojom svete Božiu slávu a 
dobrotu. Áno, Biblia hovorí, že temné miesta zeme 
sú plné obydlí krutosti, ale to nezmení nič na tom, 
že zem je plná Božej dobroty. Nezaujímaj sa tak veľa 
o zlé správy, aby neprodukovali z teba negatívne 
reakcie. Zaujímaj sa o Božiu dobrotu. Pretože pravda 
je, že ak všetko, čo vidíš a hľadáš, je dobrota Pánova, 
tak je isté, že to budeš aj zažívať.

      
 

2. Korinťanom 6:16; rimanom 8:30; 2. Kronická 6:41 
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Boh má plán pre tvoj život; určenie, pre ktoré 
stvoril, aby si ho naplnil. Niektorí si to 

neuvedomujú a výsledkom toho je, že žijú prázdne 
životy. Niektorí zas neveria, že Boh by mohol mať 
plán pre ich život; ale prečo nie? On ťa stvoril! Objav 
Jeho plán pre seba a kráčaj v jeho svetle. 

Boží Duch je v tebe, buduje ťa, posilňuje a 
vedie ťa po ceste tvojho nadprirodzeného určenia.  
Poddaj sa Mu a dovoľ Mu vykonávať Jeho službu 
v tvojom živote. Nemôžeš to robiť vo svojej vlastnej 
sile, potrebuješ Ho, aby ti pomohol. Ježiš povedal 
v Jánovi 16:13: „Keď však príde On, Duch pravdy, 
uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť 
sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám 
zvestovať aj budúce veci.“ 

 Duch Svätý pozná tvoju budúcnosť, vie všetko 
o tvojom živote a je to preňho potešenie pomôcť ti, 
aby si odhalil svoje určenie v Bohu a tak naplnil svoj 
zámer v Ňom. Stvoril ťa, aby si Mu prinášal slávu. 
A preto ži pre Neho. Študuj Slovo a vždy buď v 
spoločenstve s Duchom Svätým v modlitbe. Buď 
užitočný v miestnom zbore, a tak ako budeš robiť 

Objav Jeho plán pre teba

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie 
výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu 

(pokoju), a nie k zlému: dať vám budúcnosť a nádej 
(Jeremiáš 29:11).

štvrtok
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Vyznanie  
Poznám Jeho myšlienky o mne, 
sú to myšlienky pokoja a nie 
zlého, prinášajú mi slávne sa 
končiace výsledky. Kráčam po 
ceste, ktorú pre mňa pripravil 
ešte pred založením sveta, 
žijem dobrý život, ktorý vopred  
pre mňa predurčil a pripravil! 
Vždy víťazím, žijem v Božej 
sláve a prejavujem Božiu slávu. 
Halleluja. 

Matúš 6:25-26; Príslovia 3:5-6; 1. Korinťanom 2:9-10

tieto veci, objavíš svoj špeciálny účel v Ňom a aj to, 
ako máš žiť a radovať sa z dobrého  života, ktorý 
On vopred pre teba pripravil.

 Biblia hovorí: „Lebo sme Božie (vlastné) osobné 
dielo (Jeho majstrovský kus), vytvorení v kristovi 
Ježišovi, (narodení znova), aby sme robili tie dobré 
skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre 
nás (chodiac po cestách, ktoré pripravil predtým), 
aby sme kráčali v nich (žijúc dobrý život, ktorý 
vopred pripravil a prichystal pre nás, aby sme ho 
žili) (Efezským 2:10 rozšírený angl. preklad).



slovak

Ako kresťania sme prijali poverenie vziať 
evanjelium do posledných končín zeme; je 

to najvznešenejšie a najvyššie povolanie. Je to niečo, 
čo robíme so všetkou smelosťou, vierou, odvahou a 
presvedčením. Nikdy nesmieš byť zahanbený alebo 
sa ospravedlňovať za Krista a za posolstvo evanjelia. 
Nebuď zahanbený za to, kým si v Kristovi a nedovoľ 
druhým, aby ťa zahanbili za to, čomu veríš. Pavol 
povedal: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium 
(Kristovo): lebo ono je mocou Božou na spasenie 
každému veriacemu...“ (Rímskym 1:16).

 Jedine evanjelium môže preniesť hriešnika do 
spasenia a spravodlivosti. Len cez kázanie evanjelia 
je možné, aby bola spravodlivosť Božia odhalená a 
prijatá. Nie je žiadna iná alternatíva pre evanjelium. 
Jeho moc a účinok sú nevyvrátiteľné; len táto správa, 
keď je prijatá, zmení v  momente hriešnikov na 
synov Božích. 

 V 2.Timoteovi 1:13 Pavol hovorí Timoteovi: 
„Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, 
drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ 
To znamená, že Slová evanjelia sú účinné; naplnené 

16
On s tebou počíta

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): 
lebo ono je mocou Božou na spasenie každému 

veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi
 (Rímskym 1:16).

piatok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si 
mi zveril božskú zodpovednosť 
zasahovať ľudí v mojom 
okolí, ako aj vo vzdialených 
zemiach s  posolstvom o 
večnom živote. Svetlo Tvojho 
slávneho evanjelia, ktoré 
nesiem, rozptyľuje temnotu 
v srdciach neobrátených, ničí 
putá náboženstva a upevňuje 
ich v Tvojej spravodlivosti. V 
mene Ježiš. Amen. 

inšpiráciou, mocou a nadprirodzenou energiou. 
Žiadny hriešnik by nemal pobudnúť pri tebe bez 
toho, aby nebol premenený a ovplyvnený mocou 
evanjelia, ktoré nesieš. Buď pre to odhodlaný. Buď 
tak zapálený pre evanjelium, že jeho dopad na 
životy ľudí a šírenie do sveta je to, na čom ti najviac 
záleží. 

 Biblia hovorí, že tí, ktorí privedú mnohých k 
spravodlivosti, sa budú naveky skvieť ako hviezdy 
(Daniel 12:3). Svieť pre Pána tým, že máš vplyv 
skrze evanjelium. Choď tú míľu navyše. Tak ako 
u Ježiša nech je tvojím pokrmom (tým, na čom ti 
najviac záleží) činiť Jeho vôľu a dokončiť Jeho dielo 
(Ján 4:34). To nech je dôvod, pre čo žiješ. Pán s tebou 
ráta pri spasení mnohých v tvojom svete. Preto buď 
verný v tvojej zodpovednosti za duše spasených. 

    

Matúš 28:19-20; 2 . Korinťanom 3:6; 
1 . Korinťanom 9:16
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Zakaždým, keď prehovoríš, formuješ si 
svoj život a budúcnosť; tak si to správne 

nasmeruj. To, aký si dnes, je výsledok práce tvojich 
úst. Príslovie 18:21 hovorí: „Smrť a život sú v moci 
jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie.“ A to 
znamená, že ústami si môžeš vybrať, čo chceš mať 
- život, alebo smrť. Takže môžeš vidieť, že ty si 
zodpovedný za svoj život, lebo to, čo hovoríš, to aj 
dostávaš. 

 Pán Ježiš povedal: „Lebo pre svoje slová budeš 
ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“ 
(Matúš 12:37). Všimni si, že On nepovedal: „...pre 
slová tvojich rodičov, priateľov, alebo učiteľov v 
škole budeš ospravedlnený, alebo odsúdený. Nie. On 
povedal, že to je pre slová, ktoré vychádzajú z tvojich 
úst. Takže je na tebe, aby si pre seba udal správny 
smer do väčšej a jasnejšej budúcnosti skrze tvoje 
ústa. Nehovor o ťažkostiach a problémoch, ktoré sú 
možno okolo teba, vyznávaj svoje víťazstvo. 

 Biblia hovorí: „Kto nás odlúči od lásky 
Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie 
alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?...

Nasmeruj si správne svoju dráhu

veru vám hovorím: keby niekto povedal 
tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a 

nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, 
čo hovorí, stane sa mu (Marek 11:23).

sobota
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Vyznanie
Som dokonalý a plný slávy, 
m o j a  c e s t a  j e  o ž i a r e n á 
svetlom, ktoré žiari jasnejšie 
a jasnejšie do úplneho dňa! 
Žijem život v nadvláde, moci 
a spravodlivosti. Napredujem 
obrovskými krokmi mocou 
Ducha a skrze Slovo. Kráčam 
v rastúcej milosti, múdrosti a 
nadprirodzenom zaopatrení. V 
mene Ježiš. Amen. 

Židom 13:5-6; Marek 11:22-23

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, 
ktorý si nás zamiloval“ (Rímskym 8:35-37). Nikdy 
nemôžeš byť v nevýhode. Boh už pre teba naplánoval 
triumfálny a víťazný život, a preto musíš podľa toho 
aj rozprávať. Biblia hovorí, že On povedal, tak aby 
sme my mohli smelo vyhlasovať rovnaké slová 
(Židom 13:6). 

 2.Peter 1:3 hovorí: „Ako nám Jeho božská moc 
v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou 
a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a 
zbožnosť.“ Toto by malo byť základom pre tvoje 
vierou naplnené vyznanie. Vyznávaj, že máš úžasný 
život.  Uznávaj a vyznávaj, že si dokonalý a plný 
viery, žiješ život v moci, nadvláde a sile. Neustále 
hovor správne slová a tvoj život bude rozkvitať od 
slávy k sláve. Halleluja. 
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Každý, kto niečo robí, aby zarobil peniaze 
bez ohľadu na to, či to je správne alebo 

nesprávne, prejavuje tým lásku k peniazom, pred 
ktorou nás Pán varuje. Zo dňa na deň ľudia zápasia 
a vyvíjajú  neúmernú snahu, aby zarobili viac peňazí. 
To by nemal byť tvoj prípad. Nikdy nerob niečo, čo 
nie je v súlade s tvojou prirodzenosťou v Kristovi, 
len preto, že chceš zarobiť viac peňazí. 

 Biblia hovorí: „Ty však, človeče Boží, pred 
takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, 
pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť“ 
(1.Timoteovi 6:11). On chce, aby si žil zbožný život. 
Chce, aby si sa zameral na vyjadrenie a prejavovanie 
Jeho spravodlivosti. Chce, aby si bol priamy vo 
všetkých tvojich jednaniach. 

 Keď slúžiš Pánovi, buď motivovaný láskou 
k Nemu a svojou vášňou pre rozširovanie Jeho 
kráľovstva. Odmietni byť  rozptýlený starosťami 
tohto sveta. Ježiš povedal: „Ale hľadajte najprv 
kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko 
toto bude vám pridané“ (Matúš 6:33). Ak si zapálený 
vášňou pre Pána a ustanovenie Jeho kráľovstva 
na zemi a v srdciach ľudí, všetky krásne veci, po 

Zachovávaj si dobré svedomie

Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, 
po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery 
a spôsobili si mnoho bolestí (1.Timoteovi 6:10). 

nedeľa
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Vyznanie 
Moje svedomie je čisté, lebo 
mám myseľ Kristovu; kráčam 
po ceste spravodlivosti pre 
Jeho meno, žijúc v dobrom 
svedomí bez hriechu voči 
Bohu a voči ľuďom, na slávu a 
chválu Boha. Amen. 

Matúš 16:26; Kazateľ 5:10; 2. Petrov 2:15 GNB

ktorých sa ľudia zháňajú, budú tvoje a ty ich nemusíš 
ani vyhľadávať. 

 Nebuď nespravodlivý kvôli peniazom: „Drž 
dobré vyznanie majúc vieru a dobré svedomie, ktoré 
niektorí zavrhli a stroskotali vo viere“ (1.Timoteovi 
1:19). Pre teba, ako semeno Abrahámovo platí, že 
svet je tvoj. Dnes je vo svete mnoho takých, ktorí 
bez ohľadu na svoje svedomie pre peniaze urobia 
čokoľvek, ale ty buď iný. Hraj podľa iných pravidiel. 
Nemáš žiaden dôvod obávať sa alebo byť pre niečo 
znepokojený, lebo všetko je tvoje (1.Korintským 
3:21). 
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Boh žije v tebe. Musíš si toho byť vedomý. 
Si chrámom živého Boha. On si teraz 

urobil svoj príbytok v tebe. Už viac neprebýva 
v pozemskom svätostánku. Deň, keď bol Ježiš 
ukrižovaný, bol dňom, kedy Boh opustil pozemskú 
svätyňu. Biblia hovorí, že kým bol Ježiš na kríži, 
počas troch hodín bola na zemi tma. Skaly začali 
pukať a začalo zemetrasenie. Prítomnosť Božia bola 
v svätyni svätých, ktorá bola oddelená od svätyne  
hrubým závesom. Ale keď Ježiš povedal na kríži: 
„Dokonané je“, tak bol ten hrubý záves roztrhnutý 
od vrchu až po spodok. Svätyňa svätých bola 
otvorená a prítomnosť Božia opustila chrám. 

 Toto symbolizuje, že najsvätejšie miesto je 
otvorené pre každého. Pred tým len najvyšší kňaz 
mohol vojsť do svätyne svätých, kde prebývala 
Božia prítomnosť a robil to raz za rok. Ale skrze 
Ježiša Krista a moc Ducha Svätého sa narodila cirkev. 
A odvtedy sa ľudské telo stalo živou svätyňou 
Mocného Boha. Dnes sa každý, kto sa znovu narodil, 
stal Božím bydliskom. 

 Vidíš, prečo nesmieš byť nikdy vo svojom živote 

Buď si vedomý, že je v tebe 
Kristus

...my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal 
Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať 

sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom 
(2.Korintským 6:16).

pondelok
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Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem, že 
si spôsobil, aby som bol v 
neoddeliteľnej jednote s 
Kristom! Ďakujem, že Tvoj 
príbytok je v mojom srdci. V 
tebe žijem, hýbem sa a mám 
svoje žitie. Kráčam v tomto 
vedomí dnes a navždy. V mene 
Ježiš. Amen. 

1. Korinťanom 6:17; 1. Korinťanom 3:16;                       
Ján 4:17

zastrašený, či porazený? Je to preto, lebo ten Najväčší 
prebýva v tebe. On v tebe prebýva so všetkou Jeho 
slávou, vznešenosťou, mocou a vládou. Nečuduj 
sa preto, že Slovo hovorí, že hoci tvoje telo je mŕtve 
kvôli hriechu, keď teraz Kristus žije v tebe, tak mu 
dáva život kvôli spravodlivosti (Rímskym 8:10). 
Inými slovami, Kristus v tebe je tvojim uzdravením 
a zdravím. Kristus v tebe je tvojou prosperitou a 
istotou života plného slávy a výnimočnosti. Maj v 
sebe toto vedomie. 

 Kolosenským 1:26-27 hovorí: „...ale teraz 
vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, 
aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi 
pohanmi. A týmto je kristus vo vás, nádej slávy.“ 
Boh chcel ešte pred založením sveta to, aby si Kristus 
urobil svoj príbytok v našich srdciach, a to sa aj stalo. 
Nie je už viac ďaleko; nemusíš ho hľadať ani pátrať 
po Ňom, prebýva priamo v tebe. Staň sa človekom, 
ktorý si je vedomý toho, že je v ňom Kristus.   
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V našom úvodnom verši Ježiš povedal: „Daná 
mi je všetka moc na nebi aj na zemi.“ Slovo 

„moc“ je grécke „exousia“; to znamená autorita. 
„Všetka moc“, nie „nejaká moc“ na nebi a na zemi 
bola daná Ježišovi.

 Biblia v liste Kolosenským 2:15 hovorí: „Na 
Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil 
ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ Keď 
Ježiš zomrel, nevystúpil do neba okamžite; stal sa 
hriechom za nás (2. Korintským 5:21) a musel ísť do 
pekla zastupujúc všetkých ľudí. Keď sa dostal do 
pekla, tak tam nastal skutočný boj medzi Ježišom a 
armádami temnoty. Biblia hovorí: „...nepriateľské 
kniežatá a panovníkov striasol zo seba a smelo 
ich vystavil ako svoje trofeje...“ (Kolosenským 2:15 
angl. preklad).

 V pekle Ježiš vtrhol na satanovo územie, 
porazil jeho a všetkých jeho démonov a triumfujúc 
vyšiel z hrobu. Keď vyšiel, povedal učeníkom: 
„Pozdravujem vás!“ (Matúš 28:9). Bol to pokrik 
(zvolanie) víťazstva, pretože porazil kvôli nám 
Satana a dal nám nadvládu nad silami temnoty. 

A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi 
je všetka moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte 

učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i 
Syna i Svätého Ducha (Matúš 28:18-19).

Vládneme a kraľujeme v Jeho 
mene

utorok
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Vyznanie 
Narodil som sa z Boha, a preto 
som premohol svet. Moja viera 
produkuje výsledky. Chodím 
vo víťazstve a nadvláde nad 
satanom a  okolnosťami , 
pretože ten Väčší žije vo mne. 
Halleluja.

Takže nezáleží na existujúcej hierarchii démonov, 
sme postavení nad nimi; sú pod našimi nohami.

Niet divu, že Pán hovorí: „Ajhľa, dal som 
vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj 
moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete 
vám neuškodí“ (Lukáš 10:19). Keď šírime Kristovo 
posolstvo, nesúc evanjelium národom sveta, mali 
by sme si byť vedomí našej autority a nadvlády 
v Kristovi Ježišovi. My sme Jeho veľvyslancami; 
pokračujeme v panovaní a kraľovaní v Jeho mene, 
robíme učeníkmi národy a naplňujeme zem slávou 
Jeho prítomnosti. Halleluja.

     

1 . Korinťanom 15:57; Lukáš 10:19
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Nikto dnes nepôjde do pekla alebo nebude 
odsúdený kvôli hriechu, pretože Ježiš 

už bol pre naše hriechy odsúdený; zaplatil celý 
trest za hriech. Takže hlavným dôvodom, kvôli 
ktorému pôjdu ľudia do pekla, je neviera; je to 
preto, že neveria a neprijímajú Božie svedectva o 
Jeho Synovi. Je to kvôli odmietnutiu Božej lásky, 
ktorú preukázal v obeti Svojho Syna na uzmierenie 
našich hriechov.

 Biblia hovorí: „Lebo tak miloval Boh svet, že 
svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí 
v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16). 
Odmietnutie Jeho lásky zahŕňa večné odsúdenie. Ak 
miluješ Pána celým svojím srdcom, tak si slobodný 
od akéhokoľvek odsúdenia. A táto láska bola vyliata 
do našich sŕdc skrze Ducha Svätého (Rímskym 5:5), 
a tak nielenže sme schopní milovať Pána, ale tiež v 
Jeho láske chodíme a prejavujeme ju ostatným.

 Navyše ten, kto chodí v láske, prešiel zo smrti 
do života: „My vieme, že sme prešli zo smrti do 
života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje 
brata, zostáva v smrti“ (1. Jána 3:14). Rímskym 8:2 
hovorí: „Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi 

Žiadne odsúdenie... žiadna smrť

A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, 
ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa 

tela, ale podľa Ducha (Rímskym 8:1).

streda
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Vyznanie 
Som ukrižovaný s Kristom; 
avšak žijem; ale nie ja, ale 
Kristus žije vo mne; a život, 
ktorý teraz žijem v tele, žijem 
vo viere Syna Božieho, ktorý 
si ma zamiloval a vydal seba 
samého za mňa! Kristus je môj 
život a ja žijem v Ňom, v oblasti 
Jeho nebeskej lásky. Takže 
som slobodný od hriechu, 
smrti a Zákona! Som účastník 
Jeho božskej prirodzenosti!

ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ Keď si sa 
narodil znovu, bol v tvojom duchu aktivovaný večný 
život. Smrť v tebe nepôsobí; život áno, pretože si 
Božím dieťaťom.

 Zákon Ducha života ťa urobil slobodným od 
zákona hriechu a smrti. Takže si slobodný od smrti! 
Keď Boh hovorí, že ťa učinil slobodným od smrti, 
znamená to, že si slobodný od obmedzení smrti!  
Nech už je to akýkoľvek druh smrti, či už je to v 
podnikaní, fi nanciách, zdraví a pod.; si mimo týchto 
obmedzení, pretože v tebe pracuje život. Požehnaný 
Boh!

rimanom 6:8-11; 1. Korinťanom 15:55-57
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Pevne drž, pokiaľ On nepríde...

Avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem
(Zjavenie 2:25).

Pán by nežiadal, aby si pevne držal to, čo 
si dostal, ak by nebola možnosť to stratiť. 

Napríklad ľudia stratia svoje uzdravenie; prijmú 
uzdravenie od Boha a po určitom čase, možno 
v dôsledku neopatrnosti, ľahostajnosti, alebo 
nechodení v Slove, stratia uzdravenie. Takže pre teba 
ako kresťana je dôležité zostávať v Slove. Slovo Božie 
je tvoj život a každý deň ti prináša príležitosti, aby si 
žil mimo Slova, takže udržuj vieru a zachovávaj si 
svoje vyznanie, kto je Ježiš a čo pre teba znamená.

 Nič by nemalo spôsobiť to, že odvrátiš svoj 
pohľad a zameranie na Pána; On je všetko, na 
čom naozaj záleží. Ochraňuj svoju lásku k Nemu a 
svoju vášeň pre evanjelium. Miluj Pána nesebecky 
s neutíchajúcou vášňou. Nedovoľ hnevu alebo 
horkosti uhasiť tvoju horlivosť, vášeň a účinnosť v 
službe druhým. Židom 12:15 hovorí: „...dozerajúc, 
aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby 
nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil 
nepokoja a trápenia, a boli by ním poškvrnení 
mnohí!“ 

Predstav si kresťana, ktorý bol vášnivo zapojený 
do získavania duší a potom zrazu zastavil získavanie 
duší; stal sa chladným ohľadne Božích vecí, pretože 

štvrtok
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Vyznanie
Tlačím sa k cieľu, aby som 
získal cenu, ku ktorej ma Boh 
v Kristovi Ježišovi povolal. Pán 
je mojou silou a mojím štítom; 
moje srdce sa spolieha na Neho, 
pomáha mi a posilňuje ma. On 
začal vo mne dobré dielo a som 
vydaný Jemu, aby som dokonal 
Jeho dielo vo mne a cezo mňa 
teraz a naveky, v mene Ježiš. 
Amen.  

ho niekto urazil. Celú tú dobu získaval duše a všade 
ustanovoval nebeské kráľovstvo a čakala na neho 
koruna spravodlivosti; ale pretože s tým prestal, 
stratí ju a získa ju niekto iný.

 Nenechaj ničím uhasiť svoju lásku a vášeň pre 
Pána. Vidieť niekoho iného robiť to, čo Pán povedal 
tebe, aby si urobil, je jeden z najhlbších omylov v 
živote. Keď Boh povolal Saula, aby bol  Izraelským 
kráľom, sľúbil mu večnú dynastiu, ale on to stratil a 
dostal to Dávid. Neber výsadu svojej služby Bohu za 
samozrejmosť. V Lukášovi 19:40 povedal: „Ak títo 
budú mlčať, kamenie bude kričať.“ Čokoľvek Pán 
do teba vložil, akúkoľvek zodpovednosť ti zveril, 
pevne to drž, lebo koniec všetkých vecí je blízko. 
Bolo ti oznámené Slovo Jeho milosti a Jeho spásy; 
bol si obdarený schopnosťou a milosťou viesť ľudí 
ku Kristovi, odhaľovať im tajomstvá Kráľovstva; 
udržuj to; je pripravená koruna slávy čakajúca na 
konci na teba.

rimanom 12:11-12; 1. Korinťanom 16:13; 
2. Kronická 15:7
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Silná túžba po Slove

 Ale rastite v milosti a známosti nášho 
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz 

i na deň veku. Amen (2. Petra 3:18).

Ako dieťa Božie si musíš vychutnávať 
Slovo Božie; musíš sa tešiť zo Slova. Tvoj 

najvzrušujúcejší čas by mal byť vtedy, keď si v 
spoločenstve so Slovom. Božie Slovo je všetko; je 
to všetko, čo potrebuješ na to, aby si bol tým, čím 
ťa Boh predurčil v živote, aby si bol. Potom, čo si 
prišiel ku Kristovi, musíš mať vo svojom duchu 
silnú túžbu rásť.

 Rovnako ako novonarodené dieťa je kŕmené 
prirodzenou potravou, aby zväčšovalo svoj rast 
a duševnú pohodu, tak aj Boh očakáva, že ten, 
kto sa narodil znova, sa bude kŕmiť Slovom a 
bude to robiť neustále. Sme narodení zo Slova: „...
znova splodení súc nie z porušiteľného semena, 
ale z neporušiteľného živým slovom Boha a 
zostávajúcim na veky“ (1.Petra 1:23). A potom v 
1 Petra 2:2 sa hovorí: „Ako novonarodené bábätká 
túžte po pravom mlieku slova, aby ste ním takýmto 
spôsobom rástli“ (angl. preklad). Nič iné okrem 
Slova nevypôsobí tvoj duchovný rast. Božie Slovo 
ťa bude budovať, aby si bol duchovne, duševne a 
emocionálne zdravý a vyrovnaný.

 Tvoj postoj k Slovu by mal byť podobný, ako 

piatok
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Vyznanie
Drahý Pane, Ty si môj Boh. 
Ako prvé budem hľadať Teba; 
moja duša dychtí po Tebe; môj 
duch túži po Tvojom Slove, tak 
ako jeleň vzdychá po vodných 
tokoch. Teším sa na Tvoje 
Slovo a podrobujem sa mu pre 
napomínanie, učenie a radu; v 
Ňom som našiel život, pokoj, 
spravodlivosť a večnú radosť. 
Nech je požehnaný Boh!

filipanom 3:10; Ján 17:3; Príslovia 8:17

postoj žalmistu, ktorý povedal: „Radujem sa tvojej 
reči ako ten, kto našiel veľkú korisť“ (Žalm 119:162). 
Maj v srdci Božie Slovo. Poznávaj Slovo pre seba. 
Môžeš sa na chvíľu postaviť na vieru niekoho 
iného; dokonca môžeš na chvíľu stáť na viere svojho 
pastora, ale po určitom čase to už nemôže takto 
pokračovať. To je dôvod, prečo sa niektorí ľudia 
čudujú, prečo modlitby iných za nich už nepracujú 
tak, ako predtým. Je to preto, že Boh nikdy pre tvoj 
život neplánoval to, aby si bol udržiavaný vierou 
niekoho druhého; musíš stáť na Slove sám pre 
seba.

 Musíš rásť v milosti a poznávaní Pána Ježiša 
Krista – pre seba samého. Študuj a dozvedaj 
sa o Ňom viac a sleduj svoj život, ako sa stane 
plnohodnotným vyjadrením Slova. Rozjímaj o 
Písme, kým nebudeš naprogramovaný tak, aby si 
myslel iba Božie myšlienky a bol ovplyvnený iba 
Jeho charakterom, myšlienkami a názormi. 
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Tento verš je výnimočný. Zjavuje niečo 
pozoruhodné o veriacich; že sú to 

nadprirodzené bytosti. Na tebe ako veriacom je niečo 
špeciálne; nie si obyčajný, pretože máš božský život. 
To je dôvodom toho, že nemôžeš byť otrávený alebo 
zničený. Boží život v tvojom duchu nahradil ľudský 
život! Teraz máš účasť na božskej prirodzenosti; si 
spojený s božským druhom života.

 Nezáleží na tom, čo proti tebe vymýšľa tvoj 
nepriateľ. Nie je rozdiel v tom, ako sa jed dostane do 
tvojho systému; nemá nad tebou moc. V Lukášovi 
10:19 Ježiš povedal: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať 
po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou 
silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ 
Čo ešte môže byť lepšie? Je to buď pravda alebo 
klamstvo, ale je to pravda. Preto ži s vedomím toho, 
že si nadprirodzený a „neinfikovateľný“; odmietni 
rozmýšľať inak.

 Možno si zjedol alebo vypil niečo, čo spôsobuje 
bolesť a to, že sa zle cítiš. Dobre, bolo to preto, že si 
nepoznal pravdu. Teraz, keď ju vieš, prehlasuj Slovo, 

Nadprirodzený a „neinfikovateľný“

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: 
v mojom mene budú vyháňať démonov, novými 
jazykmi budú hovoriť,  hady budú brať, a keby 

vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých 
budú klásť ruky a tí budú zdraví

 (Marek 16:17-18).

sobota
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Modlitba
Požehnaný Otec, dal si mi 
autoritu, aby som vyháňal 
démonov, hovoril v jazykoch 
a chodil vo víťazstve a autorite 
nad satanom, svetom a jeho 
systémom. Ďakujem Ti za Tvoj 
božský život, ktorý je vo mne a 
za moc Tvojho Slova a Ducha 
Svätého vo mne dnes i navždy, 
v mene Ježiš. Amen.

až pokiaľ božský život nenadobudne prevahu.
 Problémom mnohých je, že v skutočnosti 

neveria. Keď Ježiš v úvodnom verši povedal 
„...keby (oni) vypili niečo smrtonosné...“, tak 
dáva učeníkom vedieť, aký druh ľudí vzíde zo 
vzkriesenia. Kresťania nie sú tí, ktorí veria v Ježiša a 
snažia sa o spasenie. Kresťania sú ľudia, ktorí vzišli 
zo smrti. Sú ľudia iného druhu. Preto Biblia hovorí: 
„...ale vy ste vyvolená generácia...“ (1.Peter 2:9). 
Slovo „generácia“ je to isté slovo ako „druh, rasa,“ 
Si špeciálny druh, nadradený diablovi, chorobe, 
nemoci a všetkému, čo je od diabla.

 To, čo potrebuješ je, aby si zlepšil úroveň svojho 
života; zlepši svoje myslenie a pozeraj očami Ducha. 
Nie si z tohto sveta; bol si odrezaný, oddelený od 
smrti, rozpadu a porušujúcich vplyvov vo svete. 
Ujmi sa vedenia z oblasti Ducha a podmaň si svoj 
svet a svoje okolie. Ži každý deň víťazne cez Slovo 
a Duchom.

1 . Petrov 1:23; Rimanom 8:11
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Všimni si, že apoštol Pavol nepovedal 
Timoteovi: „Ja budem bojovať dobrý boj za 

teba“; boj viery je osobný boj, hoci je to dobrý boj. 
Dobrý boj je to preto, lebo vždy vyhráš. Je to jediný 
boj, ktorý od nás Boh očakáva, aby sme bojovali a 
zbraň, ktorú potrebuješ, je meč Ducha, ktorým je 
Božie Slovo. Si zapojený do boja viery tak, že sa držíš 
Božieho Slova a udržuješ svoje vyznania navzdory 
desivej opozícii.

 Možno si stratil svoju prácu a každý pokus 
získať novú sa ukázal neúspešný, alebo si sa 
vydala a nemôžeš mať deti. Možno ti povedali, 
že je to lekársky nemožné, aby si počala, pretože 
vajíčkovod je poškodený. Môže to byť akýkoľvek 
prípad, odmietni panikáriť alebo sa znepokojovať. 
Bojuj dobrý boj viery. Proti nádeji uver v nádeji, že si 
víťaz v Kristovi Ježišovi, si požehnaný a máš veľkú 
priazeň od Pána.

 Nepodliehaj chorobe, chudobe alebo porážke. 
Nevzdávaj sa ani neprijímaj nič, čo je v protiklade k 
tvojmu božskému dedičstvu v Kristovi. Buď silný vo 
viere; udržuj svoje vyznanie Slova. Okolnosti života 
sa možno vždy nezhodujú s tým, čo hovorí Božie 

Je to osobný boj

Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do 
ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami 

vyznal si dobré vyznanie (1.Timoteovi 6:12).

nedeľa
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Vyznanie 
Vzdávam vďaku Otcovi, ktorý 
ma uschopnil, aby som bol 
účastníkom dedičstva svätých 
vo svetle! Kráčam v plnosti 
požehnaní evanjelia, víťazím 
vždy na každom mieste, 
prejavujem vôňu poznania 
Krista a Jeho slávy. Halleluja.

Slovo alebo s Božou víziou, ktorú ti dal. To je čas, 
kedy máš bojovať boj viery. Vtedy prehlasuj: „Som 
to, čo Boh hovorí, že som; mám to, čo Boh hovorí, 
že mám a môžem robiť to, čo Boh hovorí, že môžem 
robiť!“

 Pozri sa na Ježiša; to, že Lazar bol mŕtvy a bol 
pochovaný už štyri dni, vôbec nerobilo problém. 
Povolal Lazara von z hrobu, ako by volal niekoho, 
kto zaspal vo vedľajšej miestnosti. Nezáleží na tom, 
čo vidíš, počuješ alebo cítiš. Nezáleží na tom, ako 
negatívne alebo nemožne vyzerajú veci prirodzene. 
Stále prehlasuj Slovo. Pamätaj si, že toto je niečo, čo 
musíš robiť pre seba a sám. Buď závislý na Slove 
ako základe a istote pre všetky svoje skutky a budeš 
vždy víťaziť.

2. Korinťanom 4:17-18; rimanom 4:17-21
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Existujú rôzne milosti

Ako aj právom môžem takto zmýšľať o všetkých 
vás. Veď aj keď som v putách, aj keď obraňujem 

a utvrdzujem evanjelium, nosím vás v srdci 
všetkých, ktorí ste spolu so mnou účastní milosti 

(Filipským 1:7).

Náš úvodný verš písal apoštol Pavol cirkvi vo 
Filipách. Hovorí im, že sú účastníkmi jeho 

(Pavlovej) milosti; milosti, ktorú mu Boh udelil. V 
živote ľudí sa prejavujú rozličné druhy milosti mimo 
všeobecnej milosti Ježiša Krista, ktorú sme všetci 
prijali na spasenie. 1.Peter 5:5 hovorí: „...Podobne 
mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne 
opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale 
pokorným dáva milosť.“ Všimni si, že apoštol Peter 
tu nepíše neveriacim, ale k tým, čo sú v Cirkvi; k 
ľuďom, na ktorých živote už je milosť Božia.

 A tak je jasné, že Boh dáva viac milosti. Zväčšuje 
milosť na tvojom živote z dvoch dôvodov. Po prvé 
na základe tvojej pokory, po druhé na základe Jeho 
povolania na tvojom živote. Jakub 4:6 hovorí: „Dáva 
však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným 
protiví, ale pokorným dáva milosť.“Všeobecnou 
Božou milosťou je to, čo ti prinieslo spasenie a čo 
chráni tvoje spasenie. Avšak keď ťa Boh povoláva, 
tak ti zveruje aj zodpovednosť a milosť na to, aby 
si túto zodpovednosť naplnil. 

V Efezským 3:8 Pavol povedal:  „mne, 
najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa 
milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom 
bohatstve kristovom zvestoval pohanom.“ Pavol 

pondelok
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Modlitba 
Prijal som hojnosť milosti a 
dar spravodlivosti, a preto 
vládnem v živote na všetkými 
porušujúcimi vplyvmi tohto 
sveta. Ďakujem Ti Pane za 
milosť, ktorú si mi udelil pre 
službu; chodím vedomý si tejto 
milosti a jej úžitku pre môj 
život, v mene Ježiš. Amen.

rimanom 15:15-16; Galaťanom 2:9; 2. Timoteovi 2:1;
Skutky 11:22-23

tu hovorí o milosti, ktorá mu bola daná a kvôli 
čomu mu bola daná. Bola mu daná na to, aby 
kázal nepochopiteľné bohatstvo Krista. Podobné 
vyhlásenie robí aj v Rimanom 15:15-16: „Ale napísal 
som vám, bratia, o niečo smelšie, rozpomínajúc 
sa na vás podľa milosti, ktorej sa mi dostalo od 
Boha:  aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi 
pohanmi vo svätej službe pri evanjeliu Božom...“

Pán ti dal milosť pre to, k čomu ťa povolal, 
aby si to robil. Rozpoznaj tú milosť a jednaj v 
nej. Neustále kráčaj v láske a pokore a Boh bude 
neustále zväčšovať tú milosť, aby si bol efektívnejší 
v napĺňaní Jeho povolania pre tvoj život.
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Slovo „oživený“ znamená „urobený živým“. 
„A VÁS (urobil živými), keď ste boli 

mŕtvi (zabití) (vašimi) prestúpeniami a hriechmi“ 
(Efezským 2:1 rozšírený angl. preklad). Boh chce, 
aby sme ako Jeho deti mali takéto vedomie. Boli sme 
oživení v Kristovi. Kristov život pôsobí v tvojom 
systéme; každé vlákno tvojej bytosti je zaplavované 
božským životom a Božou silou. Už vidíš, prečo ťa 
nikto a nič nemôže zničiť? Si nepremožiteľný!

 Premýšľaj o tom, že Ježiš Kristus, Boží Syn v 
pravde, obetoval sám seba za teba na kríži a zomrel 
ako tvoj spasiteľ a že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, 
aby ti dal nový život. Tento život nepodlieha 
porážke, zlyhaniu alebo smrti. Ján 1:14 hovorí o 
Ňom: „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.“ V Jánovi 10:10 zdôraznil, že prišiel, aby 
sme mohli mať život – Jeho božský život – v plnosti. 
Nemohol toto všetko urobiť len tak zbytočne.

 Preto ako kresťan ži svoj život tak, aby si ukázal, 
že to, čo Ježiš urobil, nebolo zbytočné. Naplňuj Jeho 
sen! Ježiš, stvoriteľ celého sveta, tvorca všetkého 

Oživený v Kristovi!

...Oživil vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a 
hriechoch (Efezským 2:1 angl. preklad).

utorok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že 
si poslal Ježiša, aby zomrel 
namiesto mňa; čo je prejavom 
Tvojej lásky a svedectvom o 
mojej hodnote a dôležitosti 
pre Teba. Žijem dnes i vždy 
víťazne, vedomý si Tvojej 
nekonečnej milosti, lásky a 
života spravodlivosti, ktorú 
mám v Kristovi, v mene Ježiš. 
Amen.

zomrel, aby ti dal nový život – neporaziteľný život 
Boží. Toto je niečo úžasné! Uvažoval tak, že sme 
drahocenní a dôležití pre Otca, tak prišiel práve 
pre nás. Prečo by potom mal niekto žiť prázdny a 
nešťastný život?

 Spôsob, ako ukážeš vďačnosť za všetko, čo 
urobil pre teba je to, keď budeš žiť Jeho sen tým, že 
udržuješ svoju nadvládu a víťazstvo nad satanom 
a zástupmi temnoty. Si Jeho semeno a si dnes 
predĺžením Jeho dní (Izaiáš 53:10). Keď sa zjavíš ty, 
tak sa zjaví Ježiš! Si presným obrazom Jeho osoby, 
povolaný na to, aby si ukazoval krásu a výnimočnosť 
Jeho božského života v sebe.

 

1 Ján 5:11-13; Kološanom 3:3-4; Efežanom 2:4-6
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Spravodlivosť je prejavom vôle a prirodzenosti 
Otca. Preto prejavovaním spravodlivosti a 

dobroty Boh zjavuje človeku svoju prirodzenosť a 
vôľu. On je sudca a zo svojej absolútnej prirodzenosti 
rozhoduje, čo je dobré alebo zlé, správne alebo 
nesprávne. Preto Jeho zjavenie samého seba, 
Jeho prirodzenosti, Jeho charakteru a Jeho vôli je 
vyjadrením spravodlivosti.

 V Mojžišových časoch Izraelci museli čítať 
Zákon, aby vedeli, čo je dobré alebo zlé, ale takto to 
nie je pre nové stvorenie v Kristovi! V Jeremiášovi 
31:33 Pán povedal: „...Svoj zákon vložím do ich 
vnútra a vpíšem im ho do srdca...“ Toto sa už pre 
nás stalo v Kristovi Ježišovi; spravodlivosť je teraz 
v našom duchu. Rimanom 8:2-4 nám hovorí: „...
Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý 
pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho 
tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele 
odsúdil, aby sa právna požiadavka (spravodlivosť) 
zákona uplatnila v nás...“

 Nielenže nás Boh dnes urobil spravodlivými 
Jeho spravodlivosťou, ale my dávame priechod 
Jeho spravodlivosti; odhaľujeme a prejavujeme Jeho 

Nech Jeho spravodlivosť vládne 
cez teba

Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého 
nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a 
posvätením a vykúpením (1.Korintským 1:30).

streda
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Vyznanie
Som nájdený v Ňom, nemajúc 
svoju vlastnú spravodlivosť, 
ktorá je zo zákona, ale tú, 
ktorá je z viery v Krista, 
spravodlivosť z Boha cez vieru. 
Táto spravodlivosť produkuje 
vo mne Božiu správnosť a 
schopnosť robiť správne a 
vždy napĺňať  Otcovu vôľu! 
Halleluja.

spravodlivosť. Ľudia vo svete by mali hľadieť na 
teba a vedieť, čo je spravodlivosť. Prinášame ovocie 
spravodlivosti, pretože sme stromami spravodlivosti 
(Izaiáš 61:3). Rozhodni sa, že Kristov život bude 
cez teba naplno prejavený a že budeš efektívne 
naplňovať Jeho zámer na zemi.

 Ježiš povedal: „vy ste svetlo sveta...“ (Matúš 
5:14). Ty si ten, ktorý má ustanovovať Jeho 
Kráľovstvo a vládnuť Jeho spravodlivosťou tam, kde 
sa nachádzaš. Si Jeho reprezentantom a zástupcom. 
Aká úžasná skutočnosť!

     

filipanom 1:11; rimanom 8:3-4; Izaiáš 54:17
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Reaguj, odpovedaj z tvojho ducha

Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je 
napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my 
veríme, a preto aj hovoríme (2.Korintským 4:13).

Rimanom 10:8 nám hovorí, že slovo spasenia 
je blízko teba, v tvojich ústach a v tvojom 

srdci: to je slovo viery, ktoré kážeme. Verše 9-10 tiež 
kladú väčší dôraz na srdce, to znamená ľudského 
ducha, pretože veríš svojím duchom. Tvoj duch 
je v kontakte s Bohom. To je dôvod toho, prečo je 
verenie veľmi dôležité. Viera nie je reakcia mozgu 
alebo mysle; je to reakcia ľudského ducha na Božie 
Slovo.

 Spomeň si na stretnutie Pána Ježiša a človeka 
s vyschnutou rukou. Ježiš ho zavolal, zatiaľ čo 
vyučoval v synagóge a povedal: „...vystri svoju 
ruku...“ (Matúš 12:13). Záverečná časť hovorí: „...
vystrel, a bola zase zdravá ako druhá.“ Ako sa to 
stalo? Reagoval zo svojho ducha na Ježišove slová. 
To je viera. Človek počul Ježiša vo svojom duchu 
a konal zvnútra! Jeho duch sa chopil inštrukcie a 
podľa toho reagoval.

 Podobný prípad nachádzame v Markovi 2:11; 
Ježiš povedal človeku, ktorý bol chromý: „...vstaň; 
vezmi si lôžko a choď domov!“ Človek konal podľa 
Slova a dostal zázrak. Neexistuje žiadny iný spôsob, 
ako by sa bol mohol postaviť, ak by nereagoval 

štvrtok
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Vyznanie 
Odvraciam sa od všetkých 
rozptyľujúcich vplyvov a 
konám podľa Božieho večného a 
neklamného Slova. Bez ohľadu 
na to, čo vidím, počujem alebo 
cítim, som presvedčený, že som 
víťaz a som úspešný v Kristovi 
Ježišovi! Som to, čo Boh hovorí, 
že som; mám to, čo Boh hovorí, 
že mám a môžem robiť to, čo 
Boh hovorí, že môžem robiť. 
Halleluja.

Marek 11:22-23; Rimanom 10:8-10

zo svojho ducha. Porozumej tomuto – duch toho 
človeka nebol chromý, bolo to jeho telo, ktoré bolo 
postihnuté obrnou. Vďaka Bohu neargumentoval, 
ale konal zo svojho ducha podľa Pánovej inštrukcie! 
Marek 2:12 nám hovorí, že zatiaľ čo sa ľudia 
prizerali, ten človek zobral svoje lôžko a ponáhľal sa 
preč. Boli udivení a chválili Boha hovoriac: „Nikdy 
sme nič podobné nevideli!“

 Videl som ľudí, ktorí zápasia s vierou, pokúšajú 
sa niekoho chytiť, aby sa postavili, naťahujú svoje 
ruky alebo otvárajú svoje oči, zatiaľ čo ich nemôžu 
otvoriť. To, čo si neuvedomili je, že konajú zvonku 
a to nefunguje. To, čo produkuje výsledok je reakcia 
zvnútra, z tvojho ducha, nie z mysle alebo fyzického 
tela. Akonáhle dokážeš veriť Slovu svojím srdcom 
a hovoríš ju cez svoje ústa, tak to vyprodukuje 
výsledok. To je to, čo povedal Ježiš v Markovi 
11:23.
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Daj Mu svoje emócie

A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. 
Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako 

náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás 
vzdychaním nevysloviteľným (Rimanom 8:26).

Existuje modlitba v Duchu a existuje úpenie, 
vzdychanie v Duchu. Keď sa modlíš v 

jazykoch, modlí sa tvoj duch (1.Korintským 14:14). 
Takže je to tvoj duch, ktorý sa modlí v jazykoch 
napriek tomu, že jazyk (reč) je daná tvojmu duchu 
Duchom Svätým. A navyše, keď sa modlíš v 
jazykoch, tvoj duch sa cvičí a aktivuje.

 Vzdychanie (úpenie, stonanie) v duchu nie je 
však inicializované z tvojho ducha, ale cez Ducha 
Svätého. Toto sa často deje tým ľuďom, ktorí sú 
úplne poddaní Duchu. Môžeš začať modlitbou v 
jazykoch a aktivovať svojho ducha, ale dostane sa 
to k tomu, keď to prevezme Duch Svätý. V tomto 
bode už nebudeš viac hovoriť len v jazykoch, ale 
hovoriť s hlbokými vzdychmi a stonaním Ducha; 
nie sú tvorené žiadne slová a ty nevieš vysvetliť, 
prečo plačeš a stonáš. Sám Duch prevezme modlitbu, 
pretože existuje niečo, za čo sa potrebuje modliť cez 
teba. Halleluja! Toto je najvyšší druh modlitby.

 V tomto druhu modlitby je zvláštne to, že sa 
nemôžeš rozhodnúť, že sa chceš modliť so stenaním 
tak, ako je to pri modlitbe v jazykoch; takúto 

piatok
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Ďalšie Štúdium:

1 ROČNÝ PLÁN 
ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN 
ČÍTANIA BIBLIE
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Izaiáš 29-30

Efežanom     
5:22-6:9

2 . Timoteovi 
4:11-22

Jeremiáš 48

Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
príležitosť užívať tvoju milosť, 
tešiť sa z Tvojej lásky a byť 
uchvátený vo veľkej radosti 
zo spoločenstva s Tvojím 
Duchom. Keď trávim čas, aby 
som sa dnes modlil v duchu, 
moje srdce, myseľ a emócie 
sú v zhode s Tvojím Duchom, 
som vedený a inšpirovaný, aby 
som prehlasoval správne slová, 
ktoré spôsobia zmenu v mojom 
živote a v okolnostiach, v mene 
Ježiš. Amen.

modlitbu začína Duch. Avšak ty sa môžeš dostať 
do tohto ducha modlitby a plne sa Mu poddať. 
Aby si to dosiahol, musíš mať svoje emócie v styku 
s emóciami Ducha Svätého, pretože toto stenanie je 
v skutočnosti prejavená emócia Ducha.

 Tak daj Mu svoje emócie. Nech sa On sám 
prejavuje cez teba. Dávid povedal: „Spoj moje 
srdce! (Žalm 86:11 angl. preklad). Toto sa často deje 
počas uctievania. Cez uctievanie zjednocujeme naše 
emócie s Jeho emóciami. Toto sú tajomstvá Božieho 
Kráľovstva dané Jeho deťom, aby žili úspešný život. 
Nauč sa vždy poddávať Duchu a daj Mu v modlitbe 
svoje emócie.

rimanom 8:26-27; Júdov 1:20
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Veríme, že ste boli požehnaní týmto denným čítaním.
Pozývame vás,  aby ste touto modlitbou 

u r o b i l i  J e ž i š a  K r i s t a  P á n o m  v á š h o  ž i v o t a :

„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:

Modlitba   SPaSENia

slovak



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

o  aUtoRoVi
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