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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 767 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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Nenechávaj ich žiť bez Boha

Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už 
viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 
zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu 
nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou 

svojich sŕdc; (Efezským 4:17-18).

Náš úvodný verš nám dáva obraz o človeku, 
ktorý nie je znovuzrodený; o tom, aký je 

jeho duch pred Bohom. Naozaj veľmi ponurý opis. 
Efezským 2:12 hovorí: „...a že ste boli v tom čase 
bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, 
cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha 
na svete.“

 Ako môže niekto žiť bez Boha? Takíto ľudia sú 
mŕtvi vo svojich previneniach a hriechoch a chodia 
podľa kniežaťa povetria, ktorým je satan. Strašné! 
Toto poukazuje na to, aké je pre nás dôležité, aby 
sme zotrvávali v kázaní evanjelia a prímluvách 
za stratené duše.  Efezským 4:18 prehlasuje, že sú 
odcudzení Božiemu životu. Efezským 2:12 hovorí, 
že sú bez nádeje.

 Tí, ktorí nie sú znovuzrodení, sú „deťmi 
hnevu“; čo znamená, že sú určení k Božiemu súdu 
(Efezským 2:2-3). Takto by si mal rozmýšľať o svojich 
priateľoch, milovaných, kolegoch a spoločníkoch, 
ktorí nepoznajú Ježiša; sú tvojou zodpovednosťou. 

sobota
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Efezským       
6:10-24

Izaiáš 31-32

Titovi 1:1-16
Jeremiáš 49

Modlitba 
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma 
robíš efektívnym služobníkom 
zmierenia. Modlím sa za tých 
ľudí po celom svete, ktorí 
nepoznajú Ježiša, aby svetlo 
slávneho evanjelia zasvietilo 
jasne v ich srdciach, zničilo putá 
temnoty a aby dnes odpovedali 
na volanie Ducha na spasenie, 
v mene Ježiš. Amen.

Matúš 28:19-20; Skutky 26:16-18

Nedovoľ, aby zomreli bez Boha, pretože ak sa tak 
stane, pôjdu do pekla a to nie je Božia vôľa pre 
nikoho. Biblia hovorí, že Boh nechce, aby niekto 
zahynul, ale chce, aby všetci prišli k pokániu 
(1.Petrov 3:9).

 Ty si správcom Jeho posolstva o spasení tým, 
ktorí sú v tvojom okolí; nezostávaj ticho. Káž 
evanjelium ako nikdy predtým. Prihováraj sa v 
modlitbe za stratené duše. Urob to svojím životným 
zmyslom, že hriešnici v tvojom okolí nezomrú 
bez Boha; že nebudú žiť bez nádeje. Zdieľaj sa s 
nimi s evanjeliom. Nech poznajú, že večný život je 
dostupný od Boha teraz; preto nech sa viac neváľajú 
v hriechu a vine. Nech vedia, že Božia spravodlivosť 
je odhalená a je udelená zdarma každému, kto prijme 
evanjelium a potvrdí Ježiša Krista ako Pána.
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Nezáleží na tom, aké sú podmienky, alebo 
akým problémom čelíš. Ak použiješ meno 

Ježiš, víťazstvo je zaručené. Meno Ježiš je nadradené 
nad všetky ostatné mená. Choroba je meno; smrť 
je meno; chudoba je meno; depresia je meno, ale 
meno Ježiš je väčšie, než toto všetko. Používaj toto 
meno!

 Kolosenským 3:17 nám hovorí, aby sme robili 
všetko slovom alebo skutkom v mene Pána Ježiša 
Krista. Toto meno otvára každé dvere a bolo nám 
dané na to, aby sme ním žili. Bola ti daná plná moc 
používať meno Ježiš.

 Možno na teba útočí strach a snaží sa ťa držať v 
otroctve, ale odmietni sa mu podvoliť; použi meno 
Ježiš! Prehlás: „Odmietam strach v mene Ježiš!“ 
Tomuto menu bola udelená všetka Božia autorita; 
použi ju proti chorobe, nemoci a smrti; použi ju proti 
strachu. Všetci môžeme a mali by sme používať 
meno Ježiš. Nemusíš sa báť strachu z akéhokoľvek 
nebezpečenstva v noci alebo náhleho útoku počas 
dňa, pretože žijeme v Jeho mene.

 V Skutkoch 3 stretli Petrov a Ján muža, ktorý 
nemohol chodiť. Ten človek mal okolo štyridsať 

Smelo používaj Jeho meno

Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno 
nad každé meno (Filipským 2:9).

nedeľa
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filipským 1:1-30
Izaiáš 33-34

Titovi 2:1-15
Jeremiáš 50

Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, 
že si mi dal plnú moc používať 
jedinečné meno Ježiš, aby som 
uskutočnil zmeny a ovládal 
okolnosti. Kráčam vo víťazstve 
a autorite dnes i vždy, pretože 
žijem v mene Ježiš a robím 
všetko cez moc, ktorá je v mene 
Ježiš. Amen.

Marek 16:17-18; Skutky 3:16; filipským 2:9-11

rokov a nikdy nechodil od narodenia. Nikto 
mu nikdy nepovedal, že je možné, aby chodil 
obomi nohami. Môžeš si predstaviť, že jeho nohy 
pravdepodobne mali mozole od ustavičného 
plazenia sa. Ale Petrov sa mu pozrel priamo do očí 
a povedal: „...Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to 
ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň 
a choď!“ (Skutky 3:7-8).

 Môže byť pre teba nemožné, aby si sa dostal z 
tej negatívnej situácie vo svojom vlastnom mene, 
ale nie v mene Ježiš! V Jeho mene môžeš vyjsť 
z akéhokoľvek problému. Meno Ježiš je meno, 
ktorému môžeš dôverovať; je to meno, ktoré nikdy 
nezlyhá! Smelo používaj Jeho meno.
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Nový Zákon nám podáva množstvo 
správ o Ježišových zázrakoch počas Jeho 

pozemskej služby. Ján 2:33 nám hovorí, že mnohí 
v Neho uverili, keď videli zázraky, ktoré urobil. 
Ale boli tiež mnohí, ktorí v Neho v tie dni napriek 
zázrakom neuverili. Je to rovnaké aj dnes. Sú 
takí, ktorí hovoria, že zázraky neexistujú; ale to je 
prevrátený názor. Niektorí z nás žili v zázračne, a 
zakúsili zázraky; vidíme a zažívame zázraky stále.

 Samotná predstava o existencii Boha je založená 
na viere v nadprirodzeno. Ak neveríš v zázraky, 
potom neveríš v Boha! Zázrak je Boží nadprirodzený 
zásah v ľudských záležitostiach. Boh je Duch a žije 
v oblasti ducha. Keď sa k Nemu modlíš, k Bohu, 
ktorého nemôžeš vidieť svojimi fyzickými očami a 
On ti odpovedá z tejto oblasti života, tak to je zázrak. 
Jeho odpoveď na tvoje modlitby je Jeho reakciou a 
to je to, čo mení veci.

 Boh nemusí reagovať, ak nepotrebuješ zázrak. 
Nepotreboval by si Ho, aby urobil pre teba to, čo 
môžeš urobiť ty a mal by si urobiť pre seba ty. 
Napríklad nepomôže ti s obliekaním šiat alebo 

Ver Mu pre zázrak

...zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami 
a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj 
udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle? 

(Židom 2:4).

pondelok
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filipským 2:1-18

Izaiáš 35-37

Titovi 3:1-15
Jeremiáš 51

Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem 
Ti za Tvoju prítomnosť v mojom 
živote a Tvoju slávu, ktorá 
napĺňa moje srdce! Ďakujem 
Ti za Tvoje milosrdenstvá a 
požehnania, ktoré zažívam dnes 
a vždy. Oslavujem Tvoju milosť 
v mojom živote a moc, aby som 
žil nadprirodzený život, v mene 
Ježiš. Amen.

obúvaním topánok, ani ti nebude dávať jedlo do 
úst; to môžeš urobiť ty sám pre seba. Ak si smädný, 
nedá ti vodu na pitie. Ale ak nemáš prístup k vode, 
môžeš konať vo svoje viere a On ti dá zázrak.

 Keď potrebuješ zázrak, to znamená, že potrebuješ 
niečo, čo môže urobiť len Boh; v momente, keď 
jednáš vo viere, On reaguje! Nikdy nesklame v tom, 
aby sa neukázal, vždy reaguje na vieru. Môžeš Mu 
dôverovať ohľadom zázraku pre svoje zdravie, 
financie, vzdelanie, prácu, podnikanie a pre tvoju 
rodinu.

 Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky 
(Židom 13:8). Ak prijmeš Jeho Slovo a konáš podľa 
neho tak, ako to robili ostatní v Biblii, dostaneš ten 
istý výsledok. Toto dnes robia mnohí a zažívajú Jeho 
zázraky.

Marek 9:23; Jeremiáš 32:27; Lukáš 18:27
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Keď sa Boh pozerá na teba, tak vidí, že 
čokoľvek, čo bolo zlé v tvojom živote 

predtým, ako si sa znovuzrodil, je teraz preč. Možno 
to „necítiš“ alebo si to nemyslíš, ale to neruší Jeho 
pravdu. A navyše ti to povedal, pretože by si to 
nemohol vedieť nijakým iným spôsobom, iba 
prostredníctvom Slova. Takže máš konať podľa 
Jeho Slova.

 Ak je pravda, že staré veci pominuli, potom to 
znamená, že nemôžeš mať „zdedené kliatby“ alebo 
zdedené choroby alebo nemoci. Nemalo by byť také 
niečo, ako generačná kliatba, pretože si úplne nový 
druh bytosti; ten, ktorý nikdy predtým neexistoval. 
A čo ak si sa narodil s leukémiou alebo srdcovou 
chorobou?

 Nuž staré veci pominuli a všetko je nové. 
Osemnásty verš vysvetľuje, že všetky nové veci sú 
z Boha. Leukémia nie je z Boha! Srdcová choroba 
nie je z Boha! Preto povedz: „Som nové stvorenie v 
Kristovi Ježišovi; mám úplne nový život, slobodný 
od choroby a nemoci.“ Stále ju môžeš cítiť vo svojom 
tele, ale Boh hovorí, že pominula; tak pokračuj v 
prehlasovaní Slova. Stále prehlasuj: „Moje telo sa 

Staré veci pominuli

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré 
veci sa pominuli, a hľa, nastali nové

(2.Korintským 5:17).

utorok
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filipským         
2:19-3:1-11
Izaiáš 38-39

Philemon 1:1-9
Jeremiáš 52 

Vyznanie
Ďakujem Ti požehnaný Otec, 
že mi dávaš úplne nový život 
v Kristovi. Všetko, čo sa týka 
môjho života, je presiaknuté 
božskosťou a hovorí o Tvojej 
Sláve. Večný život, láska, 
zdravie, radosť, spravodlivosť, 
prosperita – to všetko si urobil 
pre mňa dostupným! Ďakujem 
Ti za tento výnimočný život 
slávy a výnimočnosti, ktorý 
mám v Kristovi, v mene Ježiš. 
Amen.

stalo novým. Kristus žije teraz vo mne; dal mi nový 
život, ktorý nemôže byť infikovaný chorobou, 
nemocou a slabosťou.“

 Nové stvorenie je novým supermanom v 
Kristovi. Bol si povolaný do života slávy. Bol si 
oddelený od porážky, zlyhania, chudoby a života 
neistoty do života víťazstva, úspechu, prosperity, 
nádeje a istoty. Premýšľaj dnes o tejto pravde. Si 
špeciálny  druh človeka. Patríš do novej triedy 
bytostí – nového stvorenia – si presiaknutý životom a 
nesmrteľnosťou, nedobytný pre infekcie, nadradený 
satanovi a oslabujúcim vplyvom a elementom tohto 
sveta. Halleluja!

Galatským 6:14-16; Ján 1:12-13; rimanom 6:4
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Existuje oveľa viac...

Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol sem 
a dal nám krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom 

(5.Mojžišova 6:23).

Konštrukcia v našom úvodnom verši je o 
jednom slove – „zámer“. Dôvodom toho, 

prečo ich Boh vyviedol z niečoho je, aby ich mohol 
voviesť niekam! Chce, aby sme takto poňali naše 
spasenie v Kristovi Ježišovi. On nás spasil (vyviedol 
nás z hriechu), aby nás mohol voviesť do nášho 
dedičstva v Ňom; na naše miesto v Ňom. Táto 
mentalita spôsobí veľké zmeny v tvojom živote. 
Úplne zmení tvoje určenie a urobí ho len veľkým.

 On nás nielenže spasil, ale urobil to pre nejakú 
príčinu. Skutočné posolstvo kresťanstva nie je len o 
„spasiteľovi“ – Ježišovi. Áno je spasiteľ, ale urobil 
oveľa viac, ako len „spasil nás“. Ak by bolo spasenie 
všetkým, čo prišiel urobiť, tak by kresťanstvo nebolo. 
Byť spaseným bolo prostriedkom ku koncu. Teraz, 
keď si spasený, vitaj v novom svete, ale je oveľa 
viac, než len to. Spasil nás, aby nás mohol priviesť 
do jednoty s Ním, na naše miesto spravodlivosti, 
slávy, veľkosti, autority a výnimočnosti.

 Všimni si znova, prečo ich vyviedol z Egypta. 
Bolo to preto, aby im dal zem, ktorú prisahal 
ich otcom, zem ich dedičstva a aby ich urobil 
veľkými, ako to povedal Abrahámovi. Boh povedal 

streda
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filipským       
3:12-4:1-3

Izaiáš 40-41

Philemon 1:10-25

Žalospevy 1

Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, 
že si ma urobil zástupcom 
Tvojho nebeského Kráľovstva 
tu na zemi. Robím učeníkov 
v národoch a ovplyvňujem 
môj svet s evanjeliom, aby 
boli stratení zachránení a 
ustanovujem v životoch ľudí 
Tvoj pokoj, spravodlivosť, lásku, 
radosť, zdravie a prosperitu, v 
mene Ježiš. Amen.

1 Petrov 2:9; Skutky 26:16-18 

Abrahámovi: „Urobím ťa veľkým národom, 
požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš 
požehnaním“ (1.Mojžišova 12:2). Ale oni sa stali 
otrokmi v Egypte a to nebola veľkosť. Takže 
vyslobodil ich, aby sa uskutočnil Jeho zámer pre 
ich životy, aby sa stali veľkými tak, ako chcel, aby 
boli. Ako otroci nemohli mať zem a tak  ich musel 
priviesť na miesto slobody, aby im dal zem.

 Ježiš nás vyviedol z hriechu, aby sme mohli 
zdediť Jeho spravodlivosť. Vyviedol nás zo smrti, 
bolesti a chudoby, aby sme mohli žiť v hojnosti, 
prosperite, zdraví a blahu každý deň na tejto zemi. A 
tak teraz môžeme pomáhať tým, ktorí Ho nepoznajú, 
aby objavili Jeho svetlo, učili sa o Ňom a prijali Jeho 
spravodlivosť. Preto sme Jeho svedkami. Spasil nás 
a urobil nás Jeho partnermi pri spasení ostatných. 
Teraz vidíš, že v našom spasení v Kristovi sa skrýva 
oveľa viac.
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Na tom, akým spôsobom Pavol a Sílas 
chválili a uctievali Boha v Skutkoch 16, 

bolo niečo pozoruhodné a to je to, že prekypovali 
chválou. Predpokladalo by sa, že to bol pre nich čas 
temna, osamotenosti a malomyseľnosti, ale skôr, ako 
by boli premožení zúfalstvom, spievali Bohu chvály. 
Nespievali ich potichu strachujúc sa väzenských 
dozorcov, ale spievali tak hlasno, ako len mohli, 
takže ich počuli ostatní väzni.

 Toto je jeden zo spôsobov viery, ako reagovať 
navzdory nepriaznivej situácii; chváľ a oslavuj 
Pána hojne a vedz, že v Ňom si viac ako víťaz. Ak 
to vyzerá, ako keby si bol v „najtmavšej hodine“ 
svojho života, nezúfaj! Nesnaž sa pripomínať Bohu 
problém; nie! Chváľ Ho! Možno povieš: „Ale ak Mu 
nepoviem moje problémy, tak nebude vedieť, čo si 
myslím“. Mýliš sa. On vie všetko, pretože je Boh.

 Odvráť svoju myseľ od problémov a s vďačným 
srdcom uctievaj a vyvyšuj Jeho majestát; oslavuj Jeho 
meno, pretože On je uzdravovateľ, On zaopatruje, 
stará sa o všetko a je Väčší, než všetko. Uctievaj Ho, 
pretože je veľký a hodný veľkej chvály. Aj teraz bez 

Chváľ Ho

Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali 
Bohu chvály a väzni ich počúvali

(Skutky 16:25).

štvrtok
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Modlitba
Drahý Otec, radujem sa v 
Tebe, lebo Ty si jediný pravý 
a múdry Boh; požehnaný a 
jediný vladár, Kráľ kráľov a 
Pán pánov! Ďakujem Ti za 
Tvoju dobrotu, láskavosť, lásku 
a milosrdenstvo ku mne dnes 
a vždy. Chválim Ťa dnes i 
naveky, v mene Ježiš. Amen.

ohľadu na situáciu - chváľ Ho! Rozmýšľaj o všetkom, 
čo urobil v tvojom živote, rozmýšľaj o Jeho láske, 
milosrdenstve a milosti k tebe; rozmýšľaj o Jeho 
úžasných, slávnych požehnaniach v tvojom živote 
a chváľ Ho hojne zo svojho ducha.

Židom 13:15; Žalmy 28:7; Žalmy 150:1-6
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Náš úvodný verš je veľmi vážny. Rozšírený 
preklad Biblie to hovorí jasnejšie: „Modlite 

sa vždy (pri každej príležitosti, v každej dobe) 
v Duchu, so všetkým (spôsobom) modlitby a 
prosby...“ Modlitba je veľmi dôležitá. Mnohokrát, 
keď hovoríme o modlitbe, tak v mysliach ľudí to 
znamená prosiť Boha o nejaké veci; predkladať 
prosby a požiadavky. Toto je všetko, čo vedia o 
modlitbe. Áno, takáto modlitba, keď predkladáš 
svoje prosby, má svoje miesto, ale modlitba má vyššie 
ciele, než len prosiť Boha o to, čo potrebuješ.

 Modlitba za materiálne potreby, to znamená 
prosiť Boha o niečo pre seba, je v skutočnosti najnižší 
druh modlitby. Keď sa modlíš takto, modlíš sa na 
detskej úrovni; je to modlitba duchovných bábätiek. 
Niekto sa môže modliť: „Ó, Bože potrebujem prácu,“ 
alebo „Pane, potrebujem peniaze,“ alebo „Drahý 
Otec, daj mi auto, ženu, manžela dom atď.“ Ale toto 
je nižší druh modlitby.

  Existujú vyššie ciele pre modlitbu. Jedna z nich 
je spoločenstvo s Otcom cez Ducha. Ďalší vyšší cieľ 
modlitby je privilégium uplatňovať našu autoritu 

Existujú vyššie ciele pre modlitbu

V každom čase všetkých modlitieb a prosieb 
modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a 

proste za všetkých svätých (Efezským 6:18).

piatok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
zjavenie Tvojho Slova dnes, 
ktoré ma učí, ako sa správne 
modliť v súlade s Tvojím 
Slovom. Ďakujem Ti, že mi 
ukazuješ správne princípy 
viery, aby som ich používal v 
modlitbe, aby som prijal správne 
výsledky z mojich modlitieb, v 
mene Ježiš. Amen.

1 Ján 5:14-15; 1 Timoteovi 2:1-3

v Kristovi. Tam zaujmeš svoje miesto autority a 
spôsobuješ, aby sa veci diali v rámci moci, ktorá ti 
je daná cez Krista Ježiša. Po tretie, modlitba nám 
pomáha aktivovať vedomie božskej prítomnosti a 
kráčať v ňom. Po štvrté, cez modlitbu presadzujeme 
Otcovu vôľu na zemi.

 Modlitba je tiež cvičenie ľudského ducha. 
Teraz by si mal vedieť, že existujú rôzne druhy 
modlitieb; takže existuje druh modlitby, ktorý 
trénuje ľudského ducha. Takisto všetky druhy, ktoré 
sme už spomenuli, sú zahrnuté rôznymi druhmi 
modlitieb. Môžeš sa o tom dozvedieť a študovať viac 
v našej knihe „Praying the Right Way“ a „How To 
Pray Effectively“. (Nie sú preložene do slovenčiny, 
pozn. prekladateľa.)
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Matúš 15:21-28 nám hovorí príbeh o 
kanánskej žene, ktorá chcela zázrak 

pre svoju dcéru a prišla k Ježišovi. Kričala: „Pane, 
zmiluj sa; moja dcéra je strašne chorá a utláčaná 
diablom.“ Biblia zaznamenáva, že Ježiš jej nevenoval 
pozornosť. Keď žena naliehala, učeníci Ježišovi prišli 
k Nemu a nabádali Ho, aby ju poslal preč, pretože 
stále za nimi kričala.

 Možno si uvedomila, že jej krik nič nezmení; 
Biblia hovorí: „Ale ona prišla, padla Mu k nohám 
a prosila: Pane, pomôž mi!“ (Matúš 15:25). Keď to 
urobila, získala Pánovu pozornosť a všimol si ju. 
Pochválil jej vieru a vyhovel jej prosbe, pretože jej 
uctievanie bolo skutkom viery. Jej dcéra bola v tú 
hodinu slávne uzdravená.

 Keď uctievame Pána, získavame Jeho pozornosť. 
Nie je to naše sťažovanie sa alebo dĺžka trvania 
našich problémov, čo získava Jeho pozornosť; je to 
naša viera - a uctievanie je skutkom viery. Boh nie 
je pohnutý telom, ani dlhými týždňami plakania. 
Je pohnutý len reakciou ľudského ducha a viera je 
reakciou ľudského ducha na Božie Slovo. Niekedy si 
ľudia myslia, že Boh by im mal odpovedať, pretože 

Viera získava Pánovu pozornosť

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a 
dôvodom toho, čo nevidíme (Židom 11:1).

sobota
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Modlitba
Drahý Otec, dnes Ťa uctievam. 
Ty si Najvyšší, živý, pravý, 
m ú d r y  a  v e r n ý  B o h .  S i 
uzdravovateľ, ty ma zaopatruješ 
a „zásobuješ“ všetkým dobrým. 
Uctievam Ťa a vyvyšujem Tvoj 
majestát, lebo Ty si najväčší. 
Tvoje meno je vyvýšené a 
oslávené po celej zemi teraz a 
naveky, v mene Ježiš. Amen.

boli „dobrí“. Povedia: „Pane, som dobrý človek, 
prečo prechádzam cez takúto situáciu?“

 Boh nie je pohnutý tvojou situáciou ani 
skutočnosťou, že si dobrý človek. Biblia nehovorí, že: 
„Bez dobroty nie je možné ľúbiť sa Bohu.“ Hovorí: 
„Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu“ (Židom 
11:6). Ty máš reagovať na Slovo tvojím duchom; to 
je to, čo získa Božiu pozornosť. Viera sa nesťažuje. 
Viera nežobre. Viera kladie dôraz na Slovo a trvá 
na bezúhonnosti Slova. Viera koná podľa Slova, 
odmieta kolísanie, odmieta sa vzdať navzdory 
opozícii. Toto získava Božiu pozornosť.

Matúš 9:20-22; rimanom 4:19-21
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Príslovie 13:22 hovorí: „...majetok hriešnikov 
bude zachovaný pre spravodlivých.“ Toto 

je krásne, ale ako Božie dieťa musíš prekročiť túto 
úroveň. Mal by si žiť lepšie a vyššie, než čakať na to, 
kým na teba prejde bohatstvo hriešnikov. Uvedom 
si, kto si. Si semeno Abrahámove! Tvoj blahobyt a 
bohatstvo v Kristovi sú nevyčerpateľné.

 Hriešnici nemajú to, čo je treba na to, aby 
robili mocné a výnimočné veci, ktoré robíme my 
pre rozširovanie Božieho Kráľovstva, a to je fakt. 
Preto je nevhodné na nich čakať. Nespoliehaj sa 
na to, že k tebe príde bohatstvo hriešnikov; ty si 
dedičom Najvyššieho a žiješ podľa Kráľovských 
princípov. Toto je tvoja záruka, aby si žil v absolútnej 
hojnosti.

 Pochop, že v Starom Zákone sú požehnania, 
ktoré sú nezmerateľné s tými, ktoré máme v 
Novom Zákone. My žijeme v Novom Zákone a nie 
v Starom. Si semeno Abrahámove a si spoludedič 
s Kristom. Kristus vlastní všetko. Vlastní svet a ty 
tiež. 1.Korintským 3:21 hovorí: „A tak nech sa nikto 
nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše.“

 Prečo by si mal čakať na to, kým sa na teba 

Kristus je náš zdroj a náš dostatok

Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka 
na vrchoch (Žalm 50:10).

nedeľa
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Vyznanie
Drahý Pane, Ty si môj Pastier, 
preto nikdy nebudem mať 
nedostatku! Kráčam vo svetle 
mojej prosperity, pretože som 
semeno Abrahámove; mám 
prístup k nevypovedateľnému 
b o h a t s t v u ,  p r e t o ž e  s o m 
napojený na Boží nekončiaci 
zdroj.

obráti bohatstvo hriešnikov. Nie! Si na to príliš 
veľký; lepšie povedané ty a tvoj nebeský Otec – 
Vládca vesmíru – ste sa stali partnermi, aby ste 
požehnali ostatných, vrátane hriešnikov. Matúš 
5:45 hovorí: „...aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať 
slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na 
spravodlivých aj na nespravodlivých.“ Sme ako náš 
nebeský Otec; sme požehnaním pre náš svet; nikdy 
nevyschneme, pretože Kristus je naším zdrojom a 
naším dostatkom.

2 Korintským 9:8; Žalmy 23:1; 2 Petrov 1:3
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Je dôležité uctievať Pána. Cez uctievanie 
pripravuješ atmosféru pre zázraky v tebe a 

okolo teba a vytváraš správne prostredie pre Božieho 
Ducha, aby mohol pôsobiť. Môže sa to diať piesňou 
alebo Písmom; keď pri uctievaní spievaš alebo 
prehlasuješ, tak Božia prítomnosť môže doslova 
prevládnuť nad tvojou situáciou, čoho výsledkom 
bude zázrak. Je to jeden z viacerých dôvodov, prečo 
hráme Pánovi.

 Správna duchovná pieseň uctievania ťa môže 
priviesť do takej pozície, aby si počul od Boha. 
Raz bol Elizeus s tromi kráľmi, ktorí prišli k nemu, 
lebo potrebovali radu. Ale pretože ho jeden z nich, 
kráľ Izraela, urazil, tak odpovedal v hneve a preto 
nemohol slúžiť pod pomazaním (2.Kráľov 3:13). 
Králi chceli od neho prijať Slovo od Boha, ale 
on nemohol tak ľahko prorokovať. A čo urobil? 
Povedal: „Priveďte hudobníka.“ Biblia hovorí, že 
keď spevák – hudobník – hral, Duch Pánov prišiel 
na Elizea a začal prorokovať (2.Kráľov 3:15).

 Ak si kresťanom už dlho a nikdy si nepočul 
Pána k tebe hovoriť, tak toto môže byť chýbajúce 

Správne piesne pri uctievaní

Teraz mi však priveďte hudca na strunový 
nástroj. Keď hudec zahral, spočinula na ňom ruka 

Hospodinova (2. Kráľov 3:15).

pondelok
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Modlitba
Drahý Otec, keď prehlasujem 
T v o j e  S l o v o  v  ž a l m o c h , 
h y m n o c h  a  d u c h o v n ý c h 
piesňach a vytváram Ti melódie 
vo svojom srdci, môj duch je 
naladený na božské zjavenia, 
radu, usmernenie a vedenie od 
Ducha Svätého. Ďakujem Ti za 
službu Ducha v mojom živote, 
v mene Ježiš. Amen.

spojivko. Máš svoju úlohu, ktorú musíš hrať. Musíš 
sa dostať na pozíciu, aby si Ho počul. Musíš byť 
slobodný v Jeho prítomnosti, nie strnulý, apatický, 
ťažkopádny alebo bez inšpirácie; uctievaj Ho zo 
svojho ducha správnymi piesňami a onedlho sa tvoj 
duch skontaktuje s Ním a budeš môcť počuť, ako ti 
slúži. On je pánom komunikácie; slúži ti tak ako ty 
slúžiš Jemu.

 To nie je o spievaní „tvojich najlepších“ piesní, 
je to o spievaní „správnych piesní“, ktoré hýbu 
Duchom. Je čas na tvoje najlepšie piesne alebo tvoje 
vlastné piesne, ale je aj čas na správne piesne. Takže 
keď Ho uctievaš, musíš spievať správne piesne, 
nielen nejaké piesne. To správne naladí tvojho ducha 
a budeš počuť Pánov hlas.

1 Kronická 16:8-12; Efezským 5:18-20; Žalmy 66:1-4
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Všade dookola vidíme mnoho ľudí, ktorých 
príbehy opisujú frustráciu a beznádej, 

bolesť a chudobu; sú zruinovaní, vyhnaní a v 
beznádeji. Niektorí ľudia vidia tento hrozný obraz 
biedy a pýtajú sa: „Či tam nie je Boh; nemohol by 
niečo urobiť?“ Áno, Boh existuje a už niečo urobil.

 Po prvé dal nám myseľ, aby sme o týchto ľuďoch 
rozmýšľali, videli, v akom stave sa nachádzajú 
a potom nás naplnil schopnosťou podporiť ich a 
pomôcť im. Ale vidíš, že oveľa viac, než akákoľvek 
pomoc, ktorú by sme mohli my poskytnúť je to, 
čo urobil Ježiš Kristus pre svet. Ježiš je Božou 
odpoveďou na všetky ľudské problémy, je riešením 
na každý problém. Ľudské potreby sú viac než len 
potrava, voda, prístrešok, lieky a peniaze; ľudská 
potreba je božský život. A jedine Ježiš dáva tento 
život. Povedal: „...ja som prišiel, aby mali život, a 
to v hojnej miere! (Ján 10:10).

 Niekedy si myslíš, že ak má niekto veľa peňazí, 
tak sa má dobre, ale to nie je pravda. Môže byť stále 
zlomený v srdci a žiť v bolesti, aj keby mal všetko 

Božia odpoveď na volanie ľudí

A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva 
nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na 
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!  

(Lukáš 2:13-14).

utorok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, 
že si poslal Ježiša na svet ako 
odpoveď na ľudské volanie po 
záchrane, pokoji, prosperite a 
zdraví. Moje oči sú otvorené, 
aby videli tých, ktorí žijú v 
nedostatku a ďakujem Ti, že 
si ma urobil Tvojou vystretou 
rukou požehnania a služby 
zmierenia,  v  mene Ježiš . 
Amen.

bohatstvo. Ježiš povedal, že život človeka nie je 
založený na hojnosti jeho majetku (Lukáš 12:15). 
Peniaze nedávajú život, radosť ani pokoj, ale Kristus 
áno. Takže každý potrebuje Ježiša. On je odpoveďou 
na volanie ľudí. Boh vedel, že ak pošle Ježiša na svet,  
bude to koniec frustrácie, biedy, smútku a temnoty 
pre každého, kto uverí.

 Toto je dôvodom toho, prečo kážeme a vyučujeme 
evanjelium po celom svete, aby ľudia vedeli, že 
nezáleží na tom, aký je ich prípad; v Kristovi majú 
nádej. V Kristovi boli vyslobodení, majú víťazstvo, 
slávu a večný život. Nezáleží na to, v akom stave sa 
práve nachádzajú, ak prijmú Krista, On ich uvedie 
do nadprirodzeného života. V Kristovi sme viac ako 
víťazi.

 Kristus je odpoveď. On je riešenie, ktoré ľudia 
hľadajú. Poznaj Ho a nasleduj Ho v Slove, cez Slovo a 
Slovom a tvoj život bude výnimočný a plný slávy.

1 Ján 5:11-12; 1 Ján 4:9; Ján 10:10 
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Jeden dôležitý prvok efektívnej modlitby je 
zameranie tvojej mysle na to, za čo sa modlíš. 

Predstav si, že sa niekto modlí za spasenie duší v 
určitej časti sveta. Prihovára sa, aby cez kázanie a 
vyučovanie Slova víťazila Božia spravodlivosť bez 
prekážok v meste, na vidieku a mestečkách. Počas 
toho však jeho myseľ odchádza a on rozmýšľa o 
nejakých pekných autách, domoch alebo o stretnutí, 
ktoré si naplánoval s priateľom. Jeho modlitba bude 
sotva účinná takýmto spôsobom a toto sa stáva 
mnohým ľuďom.

 Zameranie tvojej mysle, emócií a všetkých 
schopností na to, za čo sa modlíš, je veľmi dôležité 
a z tohto pohľadu je modlitba v Duchu veľmi 
prospešná. Keď sa modlíš v Duchu, tvoj duch sa 
modlí a tvoja myseľ je bez úžitku (1.Korintským 
14:14). Preto je dôležité, aby si sa podriadil Duchu 
tak, že Mu dáš svoju myseľ, to znamená, že venuješ 
pozornosť Jemu, keď sa modlíš. Týmto spôsobom 
budeš v súlade s Ním; Jeho vízie, podnety, nápady 
a myšlienky ti budú jasné.

 Modlenie sa v duchu ťa dáva do súladu s 
Božou vôľou, Jeho zámerom a načasovaním. Ale 

Sústredenie sa v modlitbe

Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale 
moja myseľ je bez ovocia

(1.Korintským 14:14).

streda
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
Tvoje úžasné požehnania 
cez hovorenie v jazykoch 
a za to, aký vplyv to má na 
mňa. Keď nastavujem svoju 
myseľ na skutočnosti Tvojho 
Kráľovstva a modlím sa v 
Duchu, tak sa dávam do súladu 
s Tvojou vôľou, zámerom 
a nasmerovaním pre mňa, 
naplňujem Tvoju dokonalú 
vôľu a vo všetkom Ti prinášam 
slávu, v mene Ježiš. Amen.

tvoja myseľ má v tom svoju rolu; musíš sústrediť 
svoje myšlienky, keď sa modlíš v jazykoch. Môžeš 
povedať: „ Snažím sa o to tak ako je to možné, ale 
nemôžem si pomôcť. Moja myseľ uteká, keď sa 
modlím.“ Zostávať zameraný v modlitbe je niečo, 
čo robíš vedome. Tvoja myseľ je zbraň. Musíš 
vytrénovať svoju myseľ, aby myslela v smere tvojich 
modlitieb a vracať ju späť, aby stále myslela na veci, 
za ktoré sa modlíš. Ak ti znova odíde, priveď ju späť, 
až pokiaľ tvoja myseľ neprijme posolstvo.

 Takže v modlitbe „uväzni“ svoju myseľ, 
nasmeruj svoje myšlienky a emócie v smere Ducha 
a prijmeš službu Ducha Svätého.

1 Korintským 14:14-15; 1 Korintským 14:39; Júdov 1:20
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Každý z nás je vyjadrením toho, čomu verí. 
Tvoj denný život je najkrikľavejším hlasom, 

ktorý prejavuje to, čomu veríš. Preto je pre teba ako 
kresťana ľahké posúdiť, čomu skutočne veríš a určiť, 
či žiješ alebo nežiješ skutočný kresťanský život tým, 
že skúmaš seba a svoje činy.

 Obráť reflektor na seba. Spýtaj sa sám seba: 
„Aký život to žijem?“ „Aký som?“ „Prejavujem 
Kristovu lásku v pravde?“ „Ovplyvnilo Slovo moju 
komunikáciu, aby som prejavoval Božie Kráľovstvo 
v pokore a v spravodlivosti?“ Musíš z času na čas 
uvažovať o takýchto myšlienkach, keď hodnotíš 
svoj život z hľadiska budovania a zachovávania 
výnimočného charakteru.

 Buď si istý, že vo svojom osobnom živote 
uvádzaš do činnosti Slovo. Buď si istý, že tvoja vôľa 
a emócie sú vždy podriadené vláde Slova. Buď si 
istý, že si muž alebo žena svojich slov. Preskúšavaj 
sa a neustále hodnoť svoj život a skutky Slovom, 
aby si si bol istý, že žiješ vo viere.

 Je mnoho ľudí, ktorí si nikdy nevyhradili čas 
na to, aby sa pozreli sami na seba. Teraz nehovorím 
o tom pozerať sa na seba do zrkadla. Myslím tým 
to, že nemajú chvíle osobnej reflexie, kde skutočne 

Obráť reflektor na seba

Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých 
seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo 

vás Ježiš Kristus?...
(2 Korintským 13:5).

štvrtok
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Modlitba
Ďakujem Ti drahý Pane za moc 
a vplyv Tvojho Slova v mojom 
živote. Tvoje Slovo mi dáva 
správnu mentalitu a buduje vo 
mne výnimočný charakter. Som 
odrazom a zrkadlom Tvojej 
slávy, milosti, lásky, pravdy 
a spravodlivosti. Tvoje Slovo 
má dnes i vždy v mojom živote 
prednosť, v mene Ježiš.

hodnotia sami seba. Je to niečo, čo máš robiť 
príležitostne, keď premeriavaš svoj osobný rast a 
pokrok v živote v Slove a cez Slovo. Nepotrebuješ 
nikoho iného, aby to urobil za teba.

 Premýšľaj o sebe. Kto si? Čo si naozaj myslíš o 
posolstve spasenia, zdravia, prosperity a lásky, ktoré 
si prijal? Stále ťa ovláda strach, závisť a pýcha? Si 
ten, kto sa rozhnevá a len Božia moc ťa skrotí?

 Zhodnoť si dnes svoj život Slovom. Preskúšaj sa 
Slovom. Božie Slovo je neomylný materiál od Boha 
pre teba, aby premieňal tvoj život zo slávy do slávy. 
Toto je to, čo máš kultivovať; výnimočný život a 
charakter; charakter lásky, dobroty, čistoty, milosti 
a milosrdenstva. Buduj tým svoj život.

Skutky 24:16; rimanom 12:2; 2 Korintským 13:5

1 Tesalonickým 
2:17-3:1-13
Izaiáš 57-58
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Najväčším darom, ktorý bol daný človeku 
v jeho prirodzenom živote, je dar slov; 

schopnosť vyjadrovať sa slovami. Je to mimoriadny 
dar od Boha ľuďom. Tvoja vnútorná osobnosť sa 
navonok prejavuje cez slová. Tvoje slová sú dôležité; 
slová znamenajú všetko. Žiaľ mnoho ľudí si to 
neuvedomuje a to je hlavný dôvod toho, prečo žijú 
tu na zemi obyčajný život.

 Všetko, čo nám Boh dal, je uvádzame do činnosti 
slovami. Naše spasenie závisí na slovách. Spasenie si 
prijal slovami a zotrvávaš v ňom slovami. To, či žiješ 
alebo zomrieš, je závislé na tvojich slovách. Pán ti 
dal schopnosť hovoriť, tak používaj svoje ústa, aby 
si správne riadil smer svojho života.

 Tvoje ústa ti neboli dané predovšetkým na 
jedenie, pitie a rozprávanie sa s druhými. Hlavnou 
funkciou tvojich úst a tvojho jazyka je riadiť tvoj 
život Božím smerom. Uč sa hovoriť správne. 
Hovoriť správne znamená hovoriť vždy a len Slovo. 
Znamená to tiež vážiť si to, čo hovoríš; naučiť sa 
dodržiavať sľuby. Tvoje slová musia byť bezúhonné, 
musia pre teba niečo znamenať.

 Sú ľudia, ktorí sú neopatrní so slovami. Keď 
sa s tebou rozprávajú, vedia, že ich slová nič 

Slová znamenajú všetko

Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje 
slová budeš odsúdený (Matúš 12:37).

piatok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi 
ukazuješ dôležitosť a vážnosť 
slov. Žijem Tvojím Slovom, 
preto je moja komunikácia 
formovaná v súlade s Tvojimi 
myšlienkami, nariadeniami a 
nasmerovaním pre môj život. 
Hovorím vždy vierou naplnené 
slová a viem, že moje slová sú 
plné moci, aby premieňali môj 
život a riadili môj život v smere 
víťazstva, v mene Ježiš. Amen.

neznamenajú, pretože ich neplánujú dodržať. Ty 
musíš hovoriť to, čo máš v úmysle a mieniť to, 
čo hovoríš. Nehovor prázdne, nefunkčné slová. V 
Matúšovi 12:36 Pán Ježiš povedal: „Ale hovorím 
vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia 
vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.“ Boh 
ťa berie na zodpovednosť za to, čo hovoríš. Nerob 
ľahkomyseľné vyhlásenia, lebo ti prinesú neželané 
výsledky.

 Jedným zo spôsobov, ako svet okolo teba môže 
v tebe vidieť Ježiša, je cez tvoj charakter, ktorý 
sa často prejavuje v tvojich slovách; preto hovor 
vždy a všade prospešné, vľúdne slová. Nech sa ti 
uchovávanie Božieho Slova stane niečím, v čom sa 
vedome precvičuješ, pretože z plnosti srdca hovoria 
ústa (Matúš 12:34). Keď Božie Slovo prebýva bohato 
v tvojom srdci, budeš rozvíjať a hovoriť správne 
slová; dobrotivé a vierou naplnené slová.

Marek 11:23; Jakub 3:2-6
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Zmena je niečo, čo všetci chceme, mali by sme 
chcieť a neustále po nej túžiť; zmena zo slávy 

do slávy. Zmena, či už pozitívna alebo negatívna, 
vyplýva zo slov, ktorým venuješ pozornosť a 
myšlienkam, ktoré povstávajú v tvojom srdci. Pán 
Ježiš učil svojich učeníkov, aby počúvali a mysleli 
správne. V Markovi 4:24 (angl. preklad) povedal: 
„Dbajte na to, čo počúvate....“ Potom v Lukášovi 
8:18 povedal: „Hľaďte teda, ako počúvate...“

 To ako počúvaš, je rovnako dôležité ako to, čo 
počúvaš, pretože to, ako počúvaš, často určuje tvoju 
reakciu a postoj, rovnako ako aj schopnosť prisvojiť 
si moc slov, ktoré prichádzajú k tebe. Slová niečo 
vytvárajú alebo ničia. Naše životy sú ovplyvňované 
slovami. Atmosféra v tvojom dome záleží na slovách, 
ktoré sú v ňom hovorené. Tvoje vzťahy sú budované 
slovami. Naše životy tak závisia od slov, že nielenže 
ovplyvňujú naše postoje, ale tiež ovplyvňujú naše 
zdravie a životné podmienky. 

 Či žiješ alebo nežiješ vo viere alebo strachu, to 
závisí na tom, čo počúvaš. Viera prichádza z počutia 
Božieho Slova. Božie Slovo obsahuje pozitívne 
informácie, ktoré posilňujú vieru, zatiaľčo strach 
prichádza cez negatívne informácie. Mnoho ľudí 
sa dnes stáva malomyseľnými, pretože počúvajú 

Počúvaj a rozmýšľaj správne

Lebo ako človek rozmýšľa vo svojom srdci, taký je....
(Príslovia 23:7 angl. preklad).

sobota
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Vyznanie  
Slovo vo mne rastie a víťazí. 
Robím pokrok cez Slovo a 
zhromažďujem úspech za 
úspechom. V mojom živote 
je prosperita, radosť a vzrast 
a Kristus je dnes vyvýšený a 
oslávený vo mne, v mene Ježiš. 
Amen.

Marek 11:23; rimanom 12:2; filipským 4:8

masmédiá, ktoré hovoria o žalostnom stave svetovej 
ekonomiky. Ak by len obrátili svoju pozornosť na 
Pána a Jeho neklamné Slovo!

 Jób 22:29 (angl. preklad) hovorí, že sú ľudia 
zrážaní dole, vtedy budeš hovoriť, že bude 
povýšenie. Si vo svete, ale nie si zo sveta. Tvoja 
prosperita a úspech sú nezávislé od rozmarov 
prírody a ekonomiky tohto sveta. Maj toto vedomie. 
Rozmýšľaj ako víťaz. Ži ako šampión. 1.Ján 4:4 
hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, 
pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je 
vo svete.“

 Ver v bezúhonnosť Božieho Slova a prijmi ho. 
Boh ti dal svoje Slovo ako naozajstný prostriedok 
na zmenu a transformáciu tvojho života zo slávy do 
slávy: „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).



slovak

Dieťa, ktoré ma jeden rok, je človekom 
rovnako ako deväťdesiatročný človek. Ale 

sú určité charakteristické črty ľudského života, ktoré 
sa ešte v dieťati musia rozvinúť. Podobne keď si sa 
znovuzrodil, narodil si sa so všetkými jedinečnými 
a jednoznačnými črtami znovuobnoveného ducha, 
uvedenými v našom úvodnom verši. To znamená, 
že láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, 
dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť sú v 
tvojom duchu.

 Keď študuješ a žiješ Slovo, tak tieto duchovné 
charakteristické vlastnosti, ktoré sú už v tebe, 
vychádzajú na povrch; budeš ich prejavovať vo 
väčšej miere. Sily života sú „ubytované“ v tvojom 
duchu, ale musíš ich kultivovať! Boží život, charakter 
a prirodzenosť už sú v tvojom duchu, ale musíš 
stráviť čas na to, aby si ich kultivoval a kŕmiť tvojho 
ducha tým, že sa budeš učiť Slovo a budeš nad ním 
meditovať. 1.Peter 2:2 hovorí, že by si mal túžiť po 
duchovnom čistom mlieku, aby si ním rástol.

 Skutočná duchovná dospelosť znamená, že 

16
Charakteristické znaky tvojej novej 

prirodzenosti
Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, 
krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon 

(Galatským 5:22-23).

nedeľa
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
Tvoj život a Tvoju prirodzenosť 
v mojom duchu a za Tvoju 
milosť, ktorá pôsobí vo mne, 
aby som kráčal v Tvojom svetle 
a naplňoval vždy Tvoju túžbu. 
Keď meditujem nad Tvojím 
Slovom, tak božské hodnoty 
môjho ducha sú vyživované 
a prejavujú sa cezo mňa, aby 
som požehnával môj svet. Som 
stelesnením lásky, radosti, 
pokoja, zhovievavosti, nežnosti, 
dobrotivosti, vernosti, krotkosti 
a zdržanlivosti, v mene Ježiš. 
Amen.

prinášaš ovocie spravodlivosti a tvoje ovocie zostáva. 
Znamená to, že skutky spravodlivosti sa prejavujú 
v slovách a skutkoch. Cvič sa v tom, aby si chodil v 
láske. Prejavuj a vyjadruj radosť pokoj, trpezlivosť, 
krotkosť, dobrotivosť, vernosť a zdržanlivosť.

 Všimni si, že Biblia hovorí: „...proti takýmto 
nie je zákon.“ Neexistuje žiadny zákon, alebo 
kultúra, ktoré by zakazovali vieru, miernosť alebo 
zdržanlivosť. Toto sú vnútorné charakteristiky 
znovustvoreného ducha. Neznovuzrodený človek 
ich nemá. Preto buď slobodný v tom, aby si 
nadmieru prejavoval a zjavoval charakteristické črty 
tvojej novej prirodzenosti v Kristovi.

Matúš 7:15-20; Efezským 4:21-24
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2.Korintským 4:7 hovorí: „Tento poklad 
máme, pravda, v hlinených nádobách, aby 

sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie 
z nás.“ Duch Svätý je mocou samotného Boha a On 
v nás žije vo svojej plnosti: „Ale prijmete moc Ducha 
Svätého, ktorý príde na vás...“ (Skutky 1:8). Jeho moc 
pôsobí v tvojom duchu. Náš úvodný verš hovorí: 
„Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť 
omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to 
podľa moci, ktorá pôsobí v nás...“ Aká inšpirujúca 
myšlienka!

 Všimni si, že nepovedal: „...podľa moci, ktorá 
pôsobí v nebi.“ Božia sláva sa prejavuje v tvojom 
živote podľa moci, ktorá pôsobí v tebe. Tejto moci 
môžeš dôverovať, pretože je to moc Ducha Svätého. 
Vždy ju aktivuj a uvádzaj do činnosti a bude ti 
prinášať výsledky.

 Aj keď Boh vo svojej zvrchovanosti môže 
spôsobiť, aby sa pre teba udiali isté veci, nechce 
pracovať mimo teba. Niektorí kresťania sa často cítia 

Buď si vedomý moci, ktorá v tebe 
pôsobí

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť 
omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a 
to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva 
v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia 

až naveky vekov. Amen (Efezským 3:20-21).

pondelok
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Vyznanie
Kristus je môj život a moja 
dostatočnosť; obživuje ma 
znova a Jeho milosť je pre mňa 
dostatočná na všetko. Môžem 
robiť všetko cez nadprirodzenú 
schopnosť Ducha, ktorá vo mne 
pôsobí, v mene Ježiš. Amen.

2 Korintským 3:5; Kološanom 1:29; Skutky 1:8; Micheáš 3:8

znechutení a sklamaní, pretože sa „modlia, aby Boh 
pre nich niečo urobil,“ avšak bezvýsledne. Problém 
nie je u Boha; oni sú tí, ktorí majú aktivovať Božiu 
moc v nich, aby dosiahli vytúžené zmeny.

 Buď si vedomý toho, že v tebe žije Boh a Jeho 
moc je v tvojom duchu. Aktivuj túto moc, aby 
pôsobila pre teba tým, že budeš vedome meditovať 
o Slove a hovoriť v jazykoch. Používaj túto moc na 
čokoľvek, na akúkoľvek oblasť v tvojom živote. 
Odmietni zlyhanie, porážku alebo nemožnosť; 
rozpoznaj a uznaj, že ti bola daná schopnosť Ducha, 
aby si dosahoval nadprirodzené výsledky a podľa 
toho aj hovoril.
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Každý si zaslúži, aby bol milovaný a je na 
to oprávnený, a to aj vrátane tých, ktorých 

možno vnímaš ako „svojich nepriateľov.“ Ježiš 
povedal : „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, 
čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa 
za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia“ 
(Matúš 5:44). Nemiluj len tých, ktorí milujú teba. 
Miluj každého bezpodmienečnou Kristovou 
láskou.

 Keď sa jedná o lásku, tak sú všetci ľudia rovnakí. 
Každý má kapacitu na to, aby lásku dával aj prijímal. 
Každý chce byť milovaný, hoci nie každý chce lásku 
dávať alebo na ňu reagovať. Láska je najväčšia moc 
vo vesmíre. Presahuje kultúrne rozdiely, náboženské 
bariéry, etnické rozdiely a sociálne rozvrstvenie.

 Cvič sa v tom, aby si chodil v láske. Je to vedomé 
rozhodnutie, ktoré musíš urobiť. Zmení to tvoj život. 
Ježiš povedal v Jánovi 13:34: „Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás 
ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“  
Povedz si: „Budem kráčať v láske, bez ohľadu 
na čokoľvek. Budem ostatných naozaj milovať, 

Cvič sa v láske

Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda 
láska (Rimanom 13:10).

utorok
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3:1-18

Jeremiáš 3-4

Židom 9:1-10
Ezechiel 16

Vyznanie 
Môj život je prejavom Otcovej 
lásky v mojom srdci v Kristovi 
Ježišovi. Oplývam dnes láskou 
k tým, ktorí sú okolo mňa a 
ďalej odo mňa a prehlasujem, 
že moje srdce je upevnené 
bezúhonne a v svätosti pred 
Pánom, pretože Jeho láska je 
vo mne dokonalá, v mene Ježiš. 
Amen.

Ján 13:35; 1 Ján 4:7-8; 1 Tesalonickým 3:12-13 

dokonca aj keď si ich skutky nezaslúžia lásku.“
 Biblia nám hovorí, že Boh prejavil svoju lásku k 

nám, zatiaľ čo my sme si nezaslúžili láskavosť: „Ale 
Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus 
umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (Rimanom 
5:8). My máme preto milovať tak, ako On, ako 
Jeho milované deti: „Napodobňujte teda Boha ako 
milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval 
vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu 
príjemnej vône“ (Efezským 5:1-2).

 Chodiť s Bohom znamená chodiť v láske. 1.Ján 
4:7-8 hovorí: „Milovaní, milujme sa, pretože láska 
je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a 
pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože 
Boh je láska.“ Nech tvoj život žiari navonok Jeho 
láskou.
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Láska je  podstatou,  súhrnom Božej 
prirodzenosti. To je viac ako len mať 

vo svojom srdci lásku alebo schopnosť milovať. 
Znamená to, že On je zosobnená láska. Boh je 
láska! A pretože On je láska, tak nemá schopnosť 
nenávidieť; pre Boha je nemožné nenávidieť. 
Nenávisť pochádza z temnoty. Boh je svetlo a v 
Ňom niet nijakej tmy (1.Ján 1:5). Biblia hovorí: „Len 
dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od 
Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia 
(pre) odvrátenie sa“ (Jakub 1:17).

 Niekto sa môže odvolávať  na list Rimanom 
9:13 a pýtať sa: „Ale nepovedal predsa Boh: „Jákoba 
som miloval, ale Ézava som nenávidel?“ (čítaj 
Malachiáš 1:2-3). Toto je miesto, kde prichádza 
na rad porozumenie úlohy poézie a proroctva a 
dvojznačnosti vyjadrovania v Písme. Jazyk prorokov 
v Starom Zákone by sa nemal vždy interpretovať tak, 
ako to vyzerá na prvý pohľad. Mal by si sa pozerať 
cez slová iných prorokov a tak ich interpretovať. 
Mal by si tiež rozsudzovať ich komunikáciu v línii 
s Božím zjavením, ktoré vidíme v Novom Zákone, 

Boh je láska

Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a 
každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 
Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska 

(1 Ján 4:7-8).

streda
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1 Timoteovi                
1:1-20 

Židom 9:11-28
Ezechiel 17 

Modlitba
Dnes je Božia láska prejavená 
cezo mňa; moja komunikácia, 
s k u t k y  a  v š e t k o  t o ,  č o 
vychádza zo mňa, je prejavom 
prirodzenosti Kristovej lásky, 
ktorá je v mojom duchu. 
Som stelesnením a prejavom 
Kristovej lásky. Halleluja!

Ján 15:13; Ján 17:23; 1 Ján 4:16

v osobe Ježiša.
 Boh je láska. Keď ti Duch Svätý zjavuje Boha a 

ty Ho spoznávaš, tak Jeho láska ti bude vládnuť. Je 
to preto, lebo čím viac Ho miluješ, tým viac sa stávaš 
na Neho podobným. Keď medituješ o Jeho láske k 
tebe, uvedomíš si, že prejavuješ rovnakú lásku vo 
svojom živote.

 Si dielom lásky. Nech ti v tvojom duchu vládne 
Božia láska. Je to niečo, čo robíš. Biblia hovorí, aby 
sme nemilovali len slovami, ale rovnako aj skutkami 
(1.Ján 3:18). Buď ako Boh, ktorého podstatou je láska, 
pretože aký je On, taký si aj ty v tomto svete.

Jeremiáš 5-6
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Ježiš povedal svojim učeníkom: „...Pretože 
vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva 

nebeského, ale im nie je to dané” (Matúš 13:11). Ak 
si Božie dieťa, tak je tvojím božsky daným právom a 
schopnosťou rozumieť Písmu. Jednou zo satanových 
stratégií je spôsobiť, aby sa Božie deti domnievali, 
že nemajú porozumenie Slova a robí to tým, že im 
vkladá do mysle pochybnosti. Klame kresťanov 
podobne, ako to skúšal s Ježišom: „...Ak si Syn Boží, 
povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!“ 
(Matúš 4:3).

 Satan sa pokúšal Ježiša presvedčiť, aby uveril 
tomu, že nie je Boží Syn. Tak ti možno hovorí: „Ak 
si skutočne kresťan, ako je to možné, že nerozumieš 
Písmu?“ Povedz mu: „Satan, mám chápavú myseľ; 
Duch Svätý ma učí Písmu a pomáha mi porozumieť 
všetkému.“ Odmietni prijať satanovo klamstvo. 
Nepoddávaj sa jeho podvodom. Máš vhľad do 
tajomstiev a dôverných vecí Ducha Svätého.

 Pripomeňme si  udalosť zapísanú v Jánovi 
20:21-22 po vzkriesení Ježiša. Zatiaľčo boli učeníci v 
miestnosti, On prišiel medzi nich a povedal im: „...
Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: 

Ale Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a 
viete to všetci (1 Ján 2:20).

   Máš srdce, ktoré rozumie

štvrtok
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Vyznanie 
Narodil som sa z neporušiteľného 
Božieho semena, preto mám 
porozumenie Slova. Pôsobím vo 
výnimočnej múdrosti - múdrosti 
spravodlivého. Moja cesta v 
živote je ako jasné svetlo, ktoré 
svieti jasnejšie a jasnejšie až do 
dokonalého dňa.  

Prijmite Ducha Svätého.“ Tým, že im udelil Ducha 
Svätého, otvoril ich porozumenie, aby rozumeli 
Písmam (Lukáš 24:45). Ten istý Duch Svätý žije dnes 
v tebe a učí ťa Božiemu Slovu.

 2.Timoteovi 1:7 hovorí, že máš zdravú myseľ; 
to znamená myseľ, ktorá chápe. Prehlasuj to, čo 
Boh o tebe povedal a nie myšlienky, ktoré sa snaží 
satan vložiť do tvojej mysle. Rozpoznaj a prijmi, 
že si rozumný a máš mentalitu a porozumenie 
spravodlivého. Si vysoko inteligentný a bystrý. Máš 
výnimočný rozsah chápania cez Ducha Svätého. 
Halleluja!

Matúš 13:10-11; Lukáš 24:45
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Úcta znamená v prvom rade preukazovať 
rešpekt voči niekomu. Znamená to dať 

mu uznanie; obdiv. Tiež to znamená dať prednosť. 
Náš úvodný verš napomína deti, aby si ctili svojich 
rodičov. Keď si ctíš svojich rodičov, tak Boh hovorí, 
že budeš mať dlhý a šťastný život. To znamená, že 
Boh ťa bude špeciálne ochraňovať na zemi a uvidíš 
to, že budeš mať prosperujúci a slávny život. 

 Je mnoho ľudí, ktorí hľadajú prácu a žiadnu 
nedostávajú, ani nemajú správne nápady na to, aby 
začali svoj vlastný biznis; nedarí sa im veľmi. Je to 
možno preto, že si nectia svojich rodičov alebo tých, 
ktorých Boh ustanovil nad nimi.

 Si zaviazaný svojím rodičom a tým, ktorí sa o 
teba v živote starali a vychovávali ťa. Si im dlžný a to 
je dlh, ktorý máš splatiť. 1.Timoteovi 5:4 (rozšírený 
angl. preklad) hovorí: „Ale ak má vdova deti alebo 
vnukov, tak sa postaraj o to, aby títo v prvom rade 
pochopili, že je to ich náboženskou povinnosťou, aby 
splácali ich prirodzené záväzky voči tým, s ktorými 
sú v dome a aby sa starali o svojich rodičov alebo 
starých rodičov za všetko to, ako sa títo starali o 
nich a preto, aby prispievali na ich živobytie, lebo 
to je vítané v Božích očiach.“ Spôsob, ako splatiť 
tento dlh je tým, že si ich ctíš a vraciaš im to späť.

Daj úctu tomu, komu je to povinné

Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je 
spravodlivé. Cti si otca a matku - to je prvé 
prikázanie so zasľúbením - aby sa ti dobre vodilo 

a aby si dlho žil na zemi (Efezským 6:1-3).

piatok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za zo, 
že ma učíš, aby som si vážil, 
ctil a preukazoval rešpekt voči 
tým, ktorých si ustanovil nado 
mnou, aby sa o mňa starali a 
viedli ma po ceste pravdy a 
spravodlivosti. Ďakujem Ti 
za Tvoje požehnania v mojom 
živote; postupujem zo slávy do 
slávy, v mene Ježiš. Amen.

 Avšak  v tejto pravde je zahrnuté ešte viac. Keď 
nám Boh v Novom Zákone povedal, aby sme si ctili 
svojich rodičov, nehovoril len o našich fyzických 
rodičoch, ale tiež o duchovných rodičoch. Tvoj 
duchovný otec alebo matka je ten, kto ťa priviedol k 
viere. Biblia hovorí: „Lebo keby ste mali aj desaťtisíc 
vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte 
mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi 
Ježišovi“ (1.Korintským 4:15).

 Existujú ľudia, ktorí začínajú dobre v cirkvi 
a neskôr sa stanú v Božom dome neposlušnými. 
Chodia do cirkvi kedy sa im zachce a hovoria proti 
vedúcim najpohŕdavejším spôsobom. Takíto ľudia 
nedávajú úctu tým, ktorým úcta patrí. Cti si tých, 
ktorí majú nad tebou vládu a autoritu. Toto má v 
Božom kráľovstve najvyššiu dôležitosť, pretože tvoj 
úspech a to, ako sa ti darí, s tým súvisí. „Poslúchajte 
svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú 
nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z 
toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; 
lebo to by vám nebolo na úžitok“ (Židom 13:17).

Marek 12:14-17;1 Timoteovi 5:4; 1 Petrov 2:17
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Tvoje slová ovládajú tvoj život 

...zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa 
slovami vlastných úst, (Príslovia 6:2).

Pre kresťanov existuje duchovný jazyk. Preto 
by si vždy ako Božie dieťa mal praktizovať 

len hovorenie Slova, pretože nadprirodzený život 
je založený na tvojom jazyku. Tvoj jazyk vládne 
tvojmu životu. Apoštol Jakub pripodobnil jazyk 
kormidlu veľkej lode, ktoré kapitán používa na 
to, aby nasmeroval loď, kamkoľvek chce (Jakub 
3:4-5).

 V Matúšovi 12:36-37 Ježiš povedal: „Ale hovorím 
vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia 
vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Lebo pre 
svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová 
budeš odsúdený.“ Doslovne to znamená, že človek 
pôjde do neba alebo do pekla kvôli svojmu jazyku; 
podľa toho, čo povedal alebo nepovedal. Slová 
apoštola Pavla o spasení v liste Rimanom 10:8-10 to 
podporujú: „...Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je 
slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo 
viery, ktoré kážeme. Ak ústami vyznávaš Pána 
Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, 
budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť 
a ústami vyznávame na spasenie.“

 Tvoj život je charakterom tvojich slov. Ak sú 
slová človeka mätúce, tak jeho život bude rovnako 
zmätený. Rovnako ak sú tvoje slová v poriadku, 
tvoj život bude dokonalý, výnimočný a inšpirujúci. 
Príslovia 15:4 hovoria: „Zdravý jazyk je stromom 

sobota
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Vyznanie
M á m  j a z y k  m ú d r e h o  a 
vzdelaného. Som naučený, aby 
som hovoril vierou naplnené 
slová, ktoré premieňajú môj 
život zo slávy do slávy a menia 
okolnosti. Som vedený v smere 
dokonalej Božej vôle a určenia 
pre mňa a prehlasujem, že moja 
budúcnosť je zabezpečená v 
Kristovi! Nech je požehnaný 
Boh!

života...“ Stráž svoje slová, svoje vyznania; kontroluj 
svoju budúcnosť. Príslovia 12:18 hovoria: „...jazyk 
múdrych lieči.“ Svojimi slovami môžeš udržiavať 
zdravie, pokoj a bezpečnosť.

 Hovor vieru, úspech a rast! 1.Peter 3:10 hovorí: 
„Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech 
si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.“ 
Zdržať svoje ústa od zlého znamená zdržať sa toho, 
že budeš hovoriť strach, pochybnosť a nevieru. Ak 
si sa ocitol v situácii, že si chudobný, chorý alebo v 
niečom, čo je v protiklade s dobrým životom, ktorý ti 
bol daný v Kristovi, tak je to preto, lebo nepoužívaš 
svoje ústa správne. Je na čase, aby si to zmenil.

 Biblia hovorí, nech Slovo Kristovo prebýva 
v tebe bohato vo všetkej múdrosti a duchovnom 
porozumení (Kolosenským 3:16). Napĺňaj svoje 
srdce Božím Slovom a nech vychádza z tvojich úst. 
So Slovom vo svojich ústach môžeš pretvoriť alebo 
obnoviť svoj svet. Hovor stále Slovo. Smeruj svoju 
víťaznú cestu cez moc tvojich slov.

Žalmy 34:12-13; Príslovia 18:21
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Pomáhaj iným

V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, 
časom svojím budeme žať (Galatským 6:9).

Byť prosperujúcim človekom znamená niečo 
viac, než len zhromažďovať bohatstvo pre 

seba; zahrňuje to byť schopným pomáhať druhým. 
Dôvod toho, prečo nás Boh požehnal, je to, aby 
sme Mu mohli slúžiť a požehnávať druhých. Toto 
je veľmi jasne napísané v 2.Korintským 9:8-9 
(rozšírený angl. preklad): „A Boh je schopný urobiť 
to, aby všetka milosť (všetka priazeň a pozemské 
požehnanie) k vám prichádzala v hojnosti, aby 
ste mohli byť vždy, za každých okolností a pri 
akejkoľvek potrebe sebestační (vlastniac dosť na to, 
aby ste nevyžadovali žiadnu pomoc alebo podporu 
a boli vystrojení v hojnosti pre každý dobrý skutok 
a láskavý dar). Ako je napísané, že On (milostivá 
osoba) rozsýpa naširoko; dáva chudobným; Jeho 
skutky spravodlivosti, dobroty, láskavosti a 
zhovievavosti pretrvávajú a vytrvajú naveky.“

 Skutočná prosperita znamená vyhľadávať 
príležitosti byť požehnaním pre iných. Je to 
hľadanie radosti a nadšenia v tom, keď pomáhame a 
rozprestierame lásku k iným. Skutočne prosperujúci 
človek je dobrotivý duchom; rýchlo dáva a má 
radosť z toho, keď pomáha druhým, aby sa stali 
prosperujúcimi.

 Nezáleží na tom, či si mal nepríjemné skúsenosti, 

nedeľa
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že 
si dávaš zdroje, nápady, vhľad a 
príležitosti, aby som zasahoval 
iných a bol požehnaním pre 
svet okolo mňa. Som múdry a 
bystrý, posilnený a uschopnený 
na to, aby som pozdvihoval 
druhých a pomáhal im, aby sa 
stali úspešnými, v mene Ježiš. 
Amen.

Židom 13:16; 2 Tesalonickým 3:13

keď si sa snažil pomáhať druhým. Možno si pomohol 
niekomu, aby sa stal úspešným a ten sa napokon 
obrátil proti tebe; nebuď zahorknutý. Neustále 
rob dobré skutky, lebo vieš, že Pán odmení tvoju 
prácu z lásky. Židom 6:10 hovorí: „...Lebo Boh nie je 
nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, 
ktorú ste dokazovali voči Jeho menu...“ A potom 
Ježiš povedal: „Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte 
dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša 
odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, 
lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým“ (Lukáš 
6:35).

 Zostávaj tým, ktorý pomáha a dáva. Zapamätaj 
si, že pomáhanie iným je dar; je to jedinečná 
schopnosť od Boha. A Biblia hovorí: „Ak máš dar 
pomáhať iným, rob to so silou, ktorú dáva Boh....“ 
(1.Peter 4:11 angl. preklad). Ak pomáhaš druhým, 
Pán dá narásť Jeho milosti v tvojom živote pre väčšie 
víťazstvá a úspechy. 
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Jedna úžasná výhoda, ktorá plynie z neustáleho 
spoločenstva s Pánom je to, že si v súlade s 

Duchom; si „aktualizovaný“ novými a poslednými 
informáciami z „ústredia.“ Cez spoločenstvo  
prijímame nápady a stratégie od Otca; porozumieme  
viac  veciam, ktoré chce Boh od nás, aby sme ich robili 
a ako ich máme urobiť v súlade s Jeho požiadavkami, 
túžbami a dokonalo vôľou.

 Možno robíš to, čo ti Boh povedal, ale ak nie 
si neustále v spoločenstve alebo spojení s Ním, 
tak možno uskutočňuješ svoju úlohu bez toho, čo 
voláme „Otcove najnovšie informácie“. Keď s Ním 
kráčaš, tak presné poznanie Jeho vôle (Jeho plánov, 
zámerov a úmyslov) sa stane pre teba jasnejším.

 Premýšľaj o tom takto; ak by si niekomu 
povedal, aby ti postavil dom a on príde s úžasným 
architektonickým návrhom, tak pretože je to tvoj 
dom a ty máš hlavný plán a poznáš ho, tak sa 
môžeš rozhodnúť urobiť nejaké nevyhnutné zmeny. 
Dokonca aj keď sa dom stavia, tak raz za dlhú 
dobu môže byť niečo nové, čo tam chceš pridať. 
Takže vidíš, že život je dynamický; naše mestá 
a spoločnosti sú dynamické. Nemôžeš povedať: 
„Vytvoril som návrh pred desiatimi rokmi a takto to 
zostane,“ nie! Je mnoho zmien a úprav, ktoré bude 

Dostávaj Jeho najnovšie informácie

...a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi 
ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som 

im nedal poznať (2.Mojžišova 6:3).

pondelok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že 
Tvoje Slovo je najdôležitejším 
zdrojom poznania .  Keď 
študujem Slovo, môj duch je 
zaplavovaný svetlom, aby som 
poznal Tvoju dokonalú vôľu a 
vždy v nej kráčal, v mene Ježiš. 
Amen.

potrebné urobiť počas toho, ako postupuješ ďalej.
 Aj životy ľudí sú také. Boh v nás buduje sám 

seba a sme Jeho nástrojmi na budovanie našich 
životov a budovanie životov iných. Musíme byť 
naladení na Neho v spoločenstve, aby sme mali 
najnovšie informácie. Potrebuješ Jeho najnovšie 
informácie, aby si mohol budovať presne tak, ako 
chce.

 Napríklad hoci Abrahám, Izák a Jákob poznali 
Boha ako El Shaddai, Boh sa predstavil Mojžišovi 
ako Jehova v 2.Mojžišovej 6. V tej chvíli mal Mojžiš 
najnovšiu informáciu. Ale zjavenie postupovalo 
ďalej; my sa nemodlíme k Otcovi s menom 
Jehova, ani nevyháňame démonov v mene Jehova; 
používame meno Ježiš (Matúš 15:16-18).

 Toto je najnovšia informácia. Odlišná od mena 
Jehova, El Shaddai alebo akéhokoľvek iného mena, 
ktorým sa Boh predstavil v Starom Zákone. Dnes 
sa Otec zjavuje v Jeho Synovi, Ježišovi. „Zabalil sa“ 
do Ježiša: „Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom 
prebývala všetka plnosť“ (Kolosenským 1:19).

1 Kronická 12:32; 2 Petrov 1:12; Kološanom 1:9
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Žiť pre Ježiša Krista a stať sa Jeho partnerom 
pri budovaní a premieňaní životov po 

celom svete je to, na čom v živote najviac záleží. 
Boh urobil najviac, čo mohol – dal svojho Syna, aby 
zomrel pre to, aby nás Boh mohol priviesť k sebe; 
aby nás získal pre seba. Takže všetko v tvojom živote 
– tvoje myšlienky, nápady, všetko, čo dosiahneš v 
živote – by sa malo týkať získavania duší.

 Mnohí sa zaujímajú o „nižšie“ veci v živote, ale 
ty sa musíš zamerať na evanjelium. Pravé naplnenie 
a uspokojenie v živote pramení len z toho, keď žiješ 
pre Pána a napĺňaš Jeho sen. Mnohí sú od tohto 
odvádzaní svojimi potrebami alebo osobnými 
snami, a to je zlé. Prestaň hľadieť na seba, žeň sa za 
Božím snom a napĺňaj ho. Ži svoj život ako vyslanec 
a správca Kristových tajomstiev – k tomu je tvoj život 
určený.

 Boh už povedal, že všetko je tvoje (1.Korintským 
3:21). V Matúšovi 6:25, 32 a 33 povedal: „Preto vám 
hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete 
jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či 

Zameraj sa na to, na čom skutočne 
záleží 

Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad 
jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 
deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú 

pokánie (Lukáš 15:7).

utorok
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Modlitba 
Drahý Otec, uvedomujem si, 
že som Tvojím partnerom v 
získavaní duší, som vyslancom 
evanjel ia  a  s lužobníkom 
zmierenia. Žijem pre to, aby 
som ovplyvňoval svet okolo 
seba Kristovým evanjeliom, aby 
som odvracal hriešnikov od tmy 
k svetlu a od satanovej moci k 
Bohu. Ďakujem Ti za Tvoju 
milosť, ktorá pôsobí vo mne, 
aby som napĺňal túto slávnu 
službu, v mene Ježiš. Amen.

život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?... 
Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec 
nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte 
najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a 
všetko toto bude vám pridané.“

 Nezameriavaj sa na malé veci, napĺňaj Boží 
sen. Nech sa získavanie duší stane tvojou vášňou, 
odovzdaj tomu celý svoj život a všetko, čo máš. Ako 
vidíš v predchádzajúcich veršoch, Boh nechce, aby 
ťa čokoľvek vrátane „tvojich potrieb“ (v skutočnosti 
ani nemáš nejaké potreby) odvádzalo od kázania 
evanjelia. Kvôli tomu to zariadil tak, aby všetko bolo 
tvoje a napojil ťa na nekonečnú zásobáreň. Preto sa 
zameriavaj len na to, na čom skutočne záleží. Buď 
horlivým, vytrvalým a dôsledným získavačom 
duší.

1 Korintským 4:1-2; 2 Korintským 5:18-19
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Nepoddávaj sa satanovým lžiam

... On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, 
lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo 

svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži 
(Ján 8:44).

Nikdy nesmieš očakávať od diabla, že ti 
ohľadom čohokoľvek povie pravdu. Biblia 

hovorí, že hovorí lži, pretože v ňom niet pravdy, 
ktorú by mohol hovoriť. Predstav si, že sa snaží 
vložiť do tvojej mysle myšlienky o tom, že nie si 
skutočne znovuzrodený, alebo že nikdy nebudeš 
dostatočne dobrým kresťanom. Toto by vôbec 
nemalo zaujať tvoju pozornosť, pretože ti povedal 
lož.

 Pripomeň si, čo urobil Ježišovi. Boh práve 
prehovoril k Ježišovi počas Jeho krstu a povedal Mu: 
„Ty si môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“ 
(Matúš 3:17). Hlas bol dosť silný na to, aby ho počuli 
Ježiš, Ján Krstiteľ, anjeli a všetci démoni, a predsa 
k nemu prišiel satan so slovami: „...ak si Syn Boží, 
prikáž týmto kameňom, aby sa stali chlebom“ 
(Matúš 4:3). Satan spochybňoval to, čo Boh povedal 
o Ježišovi v Matúšovi 3:17.

 Niečo podobné sa stalo aj v 1. Knihe Mojžišovej. 
Boh povedal Adamovi, aby strážil záhradu Eden a 
staral a o ňu. Zároveň mu dal inštrukciu, že môže 

streda
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Vyznanie
Som si vedomý diablových 
trikov. Pevne stojím dnes 
a navždy na Božom Slove 
spravodlivosti ,  víťazstva 
a lásky, majúc potešenie v 
Pánovi. Halleluja.

Zjavenie 12:9-10; 1 Petrov 5:8-9

jesť z ktoréhokoľvek stromu okrem stromu poznania 
dobrého a zlého. Avšak satan podviedol Evu a tá 
jedla ovocie z tohto stromu. Povedal jej: „Boh vie, 
že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám 
oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a 
čo zlo“ (1.Mojžišova 3:5).

 Satan dobre vedel, čo Boh povedal Adamovi, 
ale spochybnil Božie príkazy. Vždy sa správa takto; 
vždy hovorí proti tomu, čo Boh povedal tebe alebo 
o tebe. Môže sa ťa napríklad spýtať: „Ak si skutočne 
spasený, tak ako je možné, že sa tak necítiš?“ Takto 
spochybňuje to, čo Boh povedal v Efezským 2:8: 
„Lebo milosťou ste spasení cez vieru, a to nie sami 
zo seba, je to dar Boží.“ Tvoje pocity nespôsobili to, 
že si bol spasený. Preto nepočúvaj jeho lži.

 Satan ti vždy bude hovoriť, že nie si spravodlivý, 
že nie si uzdravený, že nie si Božie dieťa; ty však 
nepočúvaj jeho lži. Vzdoruj mu cez Slovo a on 
utečie.



slovak

27

Často sa stáva, že uvidíš niektorých ľudí, 
ktorých bežný život je naplnený bolesťou, 

znechutením a porážkou. Očakával by si, že takýto 
ľudia budú chcieť veľmi rýchlo prijať pomoc aj 
pri najmenšej príležitosti, ale oni radšej šomrú a 
bedákajú nad ťažkosťami, cez ktoré prechádzajú. 
Typický príklad tohto vidíme na mužovi, ktorého 
Ježiš stretol pri jazierku Bethesda a ktorý bol celých 
tridsaťosem rokov chromý.

 Aj keď Ježiš vedel, že ten muž bol už tak dlho 
chorý, predsa sa ho spýtal: „Chceš byť zdravý?“ 
Muž neodpovedal na túto otázku, ale sa stiahol a 
začal sa sťažovať na to, ako ho každý opustil a ako 
nemal nikoho, kto by mu pomohol do jazierka vždy 
vtedy, keď anjel rozvíril vodu. Nepožiadal Ježiša o 
pomoc, ignoroval Jeho dôležitú otázku a bedákal 
nad svojou situáciou. 

 Takto sa správajú mnohí ľudia. Sťažujú sa 
Bohu na svoje problémy, obviňujú iných ľudí, ako 
aj celú spoločnosť za ťažkosti, cez ktoré prechádzajú 
namiesto toho, aby konali podľa Slova. Biblia 

Nesťažuj sa...konaj podľa Slova

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou 
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých 

svojich modlitbách a prosbách
(Filipským 4:6).

štvrtok
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Modlitba
Drahý Otec, som si istý životom 
víťazstva, do ktorého si ma 
povolal a som Ti zaň vďačný. 
Všetko pôsobí pre moje dobro 
vrátane ťažkostí a problémov, 
ktorým čelím; vytvárajú mi 
oveľa väčšiu a večnú váhu 
slávy. Preto je moje srdce teraz a 
vždy naplnené nevysloviteľnou 
radosťou plnou slávy, v mene 
Ježiš. Amen.

hovorí: „...podkladajte za najväčšiu radosť, keď 
prechádzate rozličnými pokušeniami“ (Jakub 1:2). 
Rimanom 8:35-37 hovorí: „Kto nás odlúči od lásky 
Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie 
alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 
Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý 
deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto 
všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás 
zamiloval.“

 Keď čelíš ťažkostiam a výzvam, neplač. Drž 
pevne to, čomu veríš. Neustále prehlasuj Slovo 
vediac, že väčší je Ten, ktorý je v tebe ako ten, ktorý 
je vo svete. Odmietni byť znechutený veľkosťou 
svojho problému. Čím väčšie sú ťažkosti, tým väčšia 
bude sláva, ktorá sa prejaví. Toto je realita. Ty si väčší 
ako ťažkosti, ktorým čelíš. Halleluja.

rimanom 8:28; Jakub 1:22-25; 2 Korintským 4:17-18
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Keď študuješ Božie Slovo, tak objavíš druh 
života, ktorý Boh chce, aby si žil a ako chce, 

aby si ho žil. Poslal na svet Ježiša, aby bol pre nás 
dokonalý príkladom. Ako žil Ježiš? Bol oblečený do 
pokory. Biblia hovorí: „...ponížil (pokoril) sa a bol 
poslušný až ku smrti, a to až ku smrti na kríži. Preto 
Ho Boh nadovšetko povýšil...“ (Filipským 2:8-9).

 Všimni si záverečnú časť tohto verša; ukazuje 
nám, že ak sa pokoríš, Boh ťa povýši. Vôbec nie 
je potrebné, aby si sa veľmi snažil o to, aby si sa 
dostal hore, len buď pokorný. Pravá pokora je to, 
že sa podriadiš autorite, vplyvu a dosahu Božieho 
Slova. Pravá pokora je to, že do srdca prijímaš Slovo 
a jednáš podľa neho, uskutočňujúc veľké zmeny v 
tvojom charaktere a postojoch pomocou Slova a cez 
Slovo.

 Napríklad ak si navštívil bohoslužbu a počul si 
tam Božie Slovo, ako na to reaguješ? Prijímaš ho do 
svojho srdca, alebo skôr dúfaš, že človek, ktorý ťa 
urazil, práve počúva? Nejednaj takto; znakom tvojej 
pokory je to, že vždy prijímaš Slovo pre seba, aby 
menilo tvoj život zo slávy do slávy. 

Buď zaodiaty pokorou

Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci 
spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným 

protiví, ale pokorným dáva milosť
(1 Petrov 5:5). 

piatok
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že 
ma dnes učíš Tvojmu Slovu a 
ukazuješ mi podstatu pokory; 
s l á v n u  v l a s t n o s ť ,  k t o r á 
priťahuje božskú priazeň a 
povýšenie. Chodím dnes v 
láske a podriadenosti Božiemu 
Slovu, v mene Ježiš. Amen.

 Napodobňuj pokoru Krista a iných ľudí, o 
ktorých nám píše Písmo a ktorí chodili vo výnimočnej 
pokore srdca. Takýto bol napríklad Dávid. Aj keď 
ho Saul vyhľadával, aby ho zabil a Dávid mal 
možnosť pomstiť sa Saulovi, tak radšej  uviedol do 
činnosti Slovo. Povedal: „...Hospodin ma uchovaj, 
aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu 
pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vztiahol 
ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov“ 
(1.Samuelova 24:6).

 Nečudo, že Boh označil Dávida ako „muža 
podľa Jeho srdca“ (Skutky 13:22). Aká pocta, keď vás 
takto označí všemocný Boh! Vystríhaj sa vo svojom 
živote pýchy a arogancie. Buď zaodiaty pokorou a 
Boh ťa istotne povýši.

Príslovia 29:23; Jakub 4:6
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Používanie mena Ježiš – otázka 

autority
...aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, 

čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou
(Filipským 2:10). 

Efezským 1:21 hovorí o vzkriesenom Kristovi 
a dáva nám vedieť, že je posadený v 

nebeských oblastiach „vysoko nad všetky vlády, 
autority, moci a panstvá a nad každé meno, ktoré je 
menované (nad každý titul, ktorý môže byť udelený), 
nielen v tomto veku a v tomto svete, ale tiež vo veku 
a v svete, ktorý príde“ (rozšírený angl. preklad). 
Slovo „vláda“ tu znamená dve veci – po prvé to 
znamená autoritu, ktorá vládne a po druhé dekrét, 
uznesenie, ktorým vládne. Týka sa to panovania, 
vládnutia a jeho pravidiel. Znamená to, že bez 
ohľadu na to, aký vládca bol ustanovený, Ježiš je 
vysoko nad všetkými vládcami. Je posadený nielen 
nad nimi, nielen kúsok nad nimi, ale VYSOKO nad 
všetkými vládami, autoritami, mocami a panstvami. 
Halleluja!

 Pretok keď používaš meno Ježiš, tak tam nie 
je priestor pre pochybnosti. Boh nepovedal, aby si 
používal meno Ježiš len vtedy, ak máš vieru. Keď 
príde k tomu, že treba použiť meno Ježiš, tak to je 
otázka autority a nie viery. Rozmýšľaj na týmto – 
keď policajt riadi dopravu, tak nepotrebuje nijakú 
vieru na to, keď chce zastaviť vozidlá. Viera, ktorá 
ho ustanovila do úradu na počiatku je všetko, čo 
potreboval. A Biblia vraví, že Boh každému udelil 

sobota
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Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
privilégium a autoritu používať 
meno Ježiš. Žijem v tomto mene 
a týmto menom, vykonávajúc 
veci  v  moci  tohto mena. 
Preto kráčam vo víťazstve a v 
nadvláde Jeho spravodlivosti, 
postupujúc zo slávy do slávy, 
v mene Ježiš. Amen.

Ján 14:12-14; Marek 16:17-18 

mieru viery (Rimanom 12:3).
 Všetka viera, ktorú si potreboval, aby si sa spojil 

s Kristom, ti už bola daná. Teraz máš autoritu nad 
každým démonom a mocnosťou tmy. Nepotrebuješ 
dnes nikoho, aby ti pomáhal vyháňať démonov. 
Prečítaj si Božie svedectvo o Ježišovi v Matúšovi 
17:5: „...toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi 
zaľúbilo, Jeho počúvajte.“ Toto bolo adresované 
všetkému, čo má inteligenciu; k živým aj neživým 
veciam. Boh im prikázal, aby počúvali a poslúchali 
Ježiša.

 Takéto isté nariadenie bolo vyhlásené o tebe 
v ten deň, keď si sa znovuzrodil. Celej prírode, 
anjelom, démonom atď. bolo prikázané počúvať a 
poslúchať, keď rozprávaš, pretože stojíš v Ježišovej 
autorite a hovoríš s ňou. Keď robíš vyhlásenia alebo 
žiadosti v mene Ježiš, je to rovnaké, ako keby to 
hovoril sám Ježiš. Preto buď smelý v tom, aby si 
autoritatívne používal meno Ježiš a aby si tak riadil 
okolnosti svojho života a krotil sily prírody. 
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Neustále narastaj cez Slovo

Veď nikto, kto dostáva mlieko, nechápe (nevie 
používať angl. preklad) slovo o spravodlivosti, lebo 

je ešte nedospelé dieťa (Židom 5:13).

Židom 5:12 hovorí: „Lebo hoci by ste po 
toľkom čase mali byť učiteľmi, zase 

potrebujete, aby vás niekto učil prvopočiatkom 
Božích zjavení, a znovu potrebujete mlieko, a 
nie tvrdý pokrm.“ Duchovný rast vyžaduje, aby 
si sa kŕmil Božím Slovom, lebo Slovo je skutočne 
potravou (duchovným jedlom) – Ján 6:55. 1.Peter 2:2 
toto potvrdzuje, keď hovorí: „...ako práve narodené 
nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, 
aby ste ním rástli na spasenie.“

 Vo vašom živote bol čas, keď ste ako dieťa žili 
na mlieku, ale potom ste sa dostali do stavu, kedy 
už mlieko samotné nebolo pre vás dostatočnou 
výživou. Rovnaké je to s Božím Slovom. Začínate 
s čistým mliekom (jednoduchou pravdou) Slova, 
ale nezostávate tam, postupujete k „pevnej strave“ 
Slova. Pevná strava je pre tých, ktorí sú dospelí, ktorí 
dosiahli dospelosť v Kristovi (Židom 5:14). 

 Napríklad duchovnému dieťaťu povieme: „Boh 
ťa ide uzdraviť“; je to preto, lebo je nevyučené v 
Slove spravodlivosti. Duchovne dospelý to už pozná 
lepšie, žije v božskom zdraví; „nečaká“ na Boha, 
kým ho uzdraví. Vie, ako používať Slovo a žiť v 
Slove. Používa Slovo, aby si podriadil okolnosti a 

nedeľa
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Jeremiáš 31-32
Titovi 3:1-15

Jakub 4:1-16
Ezechiel 30 

Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za 
Tvoje Slovo, ktoré vo mne 
efektívne pôsobí a produkuje 
vo mne výnimočnosť a slávu. 
Som cez Slovo nasmerovaný 
pre triumfálny život, kde sa 
okolnosti prispôsobujú Tvojmu 
určeniu a zámeru pre mňa, v 
mene Ježiš. Amen.

víťazil nad všetkými protivenstvami.
 Staň sa dospelým vo veciach Ducha a Božieho 

Kráľovstva; to je Boží sen ohľadom teba. V 
Efezským 4:13-14 povedal: „...až všetci dospejeme 
k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža 
dospelého, k miere veku plnosti Kristovej...“ Pravá 
duchovná dospelosť znamená poddanie sa tomu, 
že budeš trénovaný Božím Slovom a žitie mimo 
toho, čo hovoria zmysly. Keď zostávaš duchovným 
dieťaťom, tak to znamená, že oklamávaš samého 
seba a nezažívaš Božie najlepšie.

 Biblia hovorí v liste Galatským 4:1: „...kým je 
dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď 
je pánom všetkého.“ Znamená to jednoducho to, že 
človek ktorý je duchovne nezrelý, nemôže chodiť vo 
svojom dedičstve, vo svojich právach a privilégiách 
v Kristovi. Preto neprestajne narastaj v Slove a cez 
Slovo a užívaj si Kristovu väčšiu slávu a poklady.

Matúš 4:4; Jakub 1:22; 1 Korintským 13:11 



slovak

31
Milovanie Ježiša

Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranata 
(1 Korintským 16:22).

Pán Ježiš povedal: „Ak ma milujete, 
zachovávajte moje prikázania...“ (Ján 

14:15). Znamená to, že dôkazom tvojej lásky k 
Nemu je to, keď zachovávaš Jeho Slovo. A okrem 
toho náš úvodný verš hovorí, že každý, kto nemiluje 
Pána Ježiša Krista, nech je „anathema“ (prekliaty). 
Milovanie Ježiša nie je niečo, o čom možno diskutovať 
alebo vyjednávať; nie je to otázka voľby. Je to niečo, 
čo je od teba požadované, aby si robil. 

 Ježiš je korunou nebies a radosťou celej zeme. 
Všetko vo vesmíre sa točí okolo Neho. On je 
stelesnením a plným zjavením Božej lásky! Otec 
prejavil v Ježišovi samého seba a svoju lásku. 
Neexistuje lepší spôsob, ako by Otec mohol dokázať 
svoju lásku a zjaviť samého seba ľudstvu, než to 
urobil v Ježišovi. Ježiš je radosťou Otcovho srdca. 
Všetko, čo Boh robí, tak to robí cez Ježiša. To je 
dôvod, prečo musíš milovať Ježiša celým svojím 
srdcom. Niekto by sa mohol spýtať: „Ale ako 
Ho môžem milovať, keď Ho fyzicky nemôžem 
vidieť?“ 

 Už nám povedal toto: „Ak ma milujete zacho-
vávajte moje Slovo.“ Takže je to cez Slovo. Riadi 
naše srdcia a životy cez svoje Slovo. Takže milovať 

pondelok
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Jeremiáš 33
Filemonovi 1:1-25  

Jakub 5:1-20
Ezechiel 31

Modlitba
Vzácny Pán Ježiš, milujem 
Ťa; ďakujem Ti za všetko, čo 
si pre mňa urobil. Cením si 
a oslavujem Tvoju slávu v 
mojom živote; ďakujem Ti za 
to, že si mi dal večný život a že 
ma miluješ ľúbeznou a večnou 
láskou. Si mojím všetkým; len 
Ty sám si navždy hodný všetkej 
chvály, slávy, cti a uctievania. 
Amen. 

Ježiša znamená milovať Slovo; znamená to žiť podľa 
Jeho Slova. Niekto raz povedal: „Verím v Boha a 
milujem Boha, ale neverím v Ježiša.“ Toto si navzá-
jom odporuje, pretože Biblia hovorí: „Ktokoľvek 
popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, 
má aj Otca“ (1.Ján 2:23). Ak miluješ Otca, tak určite 
miluješ aj Syna.

 Dôkaz tvojej lásky k Bohu sa prejavuje tvojou 
láskou k Ježišovi. A neexistuje lepší spôsob, ako 
dokázať tvoju lásku k Pánovi, než to, keď konáš Jeho 
Slovo. Tvoja láska k Nemu by sa mala prejavovať 
v tvojom uctievaní a tiež v tvojich skutkoch. Tvoja 
láska k Nemu by mala byť najcharakteristickejším 
znakom tvojho života.

rimanom 5:5; Ján 14:21-23
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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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