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Pastor Chris
KRÁČAJ V JEHO SVETLE
V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila (Ján 1:4 –

5).
V Jánovi 8:12 Ježiš uviedol „ … Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme,
ale bude mať svetlo života.“ Takisto v Jánovi 9:5 povedal „Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta.“
Svetlo definuje, opisuje a osvetľuje. V Žalmoch 119:105 píše žalmista „Sviecou mojim nohám je
Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“
Žiť bez Krista je žiť v kompletnej tme a úplnej beznádeji. Veď mimo Krista nedokážeš
poznať ani sám seba, lebo jedine v Ňom – Jeho svetle – je tvoja skutočná identita a osobnosť
odhalená. Biblia hovorí ako sa v Ňom nachádza fontána života: v Jeho svetle vidíme svetlo
(Žalm 36:10). Aleluja!
Ak použiješ všetko svetlo vo svete na definoanie tvojho života, zaiste uvidíš veci aké sa ti
nepáčia. Avšak pod Jeho svetlom si excelentný a plný slávy. Božie svetlo – Jeho Slovo – ukazuje
kto si, čo máš a tiež tvoje schopnosti v Kristovi. Môžeš použiť roentgen a vidieť ľudské kosti
alebo anatómiu, ale jedine Slovo ukáže Toho väčšieho, ktorý žije v tebe.
Okrem ukázania ti depozitu a práv v Kristovi, Slovo takisto v tebe produkuje súladné
zmeny podľa posolstva aké nesie. Naviac Slovo ťa vedie a smeruje do Božej dokonalej vôle pre
tvoj život, vkladajúc ti múdrosť pre jej naplnenie.
Ako študuješ Božie Slovo a medituješ nad ním, dostane sa ti svetla k špecifickým veciam
aké máš vykonať v tomto novom roku. Budeš mať svetlo ohľadne cieľov aké si určiť, a
konkrétne kroky aké urobiť pre uskutočnenie tých cieľov. Budeš mať náhľad a poznanie pre
dokonalé pojednávanie vo všetkých záležitostiach. Ak vkročíš a uvidíš Božie svetlo – Jeho Slovo,
budeš kráčať v úspechu, zdraví, prosperite, pokoji a sile.
VYZNANIE
Kráčam na ceste života, napĺňaním Božej dokonalej vôle pre môj život. Božie svetlo sa nachádza v
mojom duchu, aby som poznal a chodil v mojom dedičstve v Kristovi Ježišovi. Ďakujem požehnaný Otec,
za sprevádzanie ma Tvojim svetlom na ceste veľkoleposti a dokonalosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 119:130; Izaiáš 2:5
1.ročný Biblický plán: Matúš 1; Genezis 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Skutky 5:33 -42; Nehemiáš 3

2

Pastor Chris
POSVÄTENÝ BYŤ PRODUKTÍVNY
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko,
čo robí, sa vydarí (Žalm 1:3).
Ježiš nás priviedol do života sily, plodnosti a pruduktivity. Táto pravda je znázornená v
Jánovi 15:16 kde On sám povedal „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v
mojom mene prosili od Neho.“ Ježiš ti dáva poznať ako si vyvolený, vysvätený s úlohou a zadaním
prinášať trvalé výsledky.
Znamená to, že On z teba urobil schopného a efektívneho brata: „Ale prijmete moc
(schopnosť, výkonnosť a silu), keď Duch Svätý zostúpi na vás“ (Skutky 1:8 ang AMPC). Takéto
myslenie potrebuješ vždy keď sa púšťaš do novej úlohy či zadania počas tohto roka. Je pre teba
pripravená navýšená milosť. Pán v tebe pracuje, aby si chcel aj činil na Jeho dobrú vôľu
(Filipským 2:13).
Opäť si prečítaj krásny opis žalmistu o tomto neobyčajnom živote pruduktivity a
dokonalosti do akého ťa Hospodin priviedol: „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas
dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí“ (Žalm 1:3). Urob to svojou každodennou
úvahou a vyznaním. Často prehlasuj „Som ako strom zasadený pri vodných tokoch, prinášam
dokonalé výsledky. Som plodný a produktívny!“
Môžeš čokoľvek urobiť; dokážeš sa stať čímkoľvek; môžeš mať čokoľvek; môžeš sa
dostať kamkoľvek; dokážeš byť tým čo si zvolíš. Toto je život, aký dal Boh tebe; je to život
spravodlivosti s dominanciou, kde Hospodina ctíš a tešíš tým, že si plodný v každom dobrom
diele zatiaľ čo narastáš v Jeho poznaní.
VYZNANIE
Som posilnený, opevnený a nabitý pre víťazstvo, úspech a dokonalosť cez moc Božieho Slova a silu
Ducha. Som predurčený pre život plodnosti a produktivity, prekvitám na Pánových dvorcoch, prinášam
Mu česť a hojné ovocie v spravodlivosti. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Žalm 92:12 – 15; Príslovia 11:28; Jeremiáš 17:7 – 8
1.ročný Biblický plán: Matúš 2; Genezis 3 – 5
2.ročný Biblický plán: Skutky 6:1 – 8; Nehemiáš 4 – 5
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VEČNÉ VÍŤAZSTVO A SLÁVA V KRISTOVI JEŽIŠOVI
Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva
zjavovať vôňu svojho poznania (2.Korintským 2:14).
Pre tých ľudí, ktorí rozumejú evanjeliu Ježiša Krista a dôvodu pre ktorý On prišiel, život
nie je plný vzostupov a pádov, ale skôr o neprestajnom víťazstve a sláve v Kristovi Ježišovi. Ako
dieťa Božie si povolaný nažívať každý deň svojho života v sláve a víťazstve nad akoukoľvek
situáciou. Víťazný život je tvoje neodňateľné právo odkedy ťa Boh pozdvihol a usadil spolu s
Kristom na nebeských miestach (Efezským 2:6).
Ty si usadený s Kristom „nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno,
menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku“ (Efezským 1:21). Sedíš vysoko nad diablom a
kohortmi tmy, negatívnymi vplyvmi tohto sveta. Vlastne to všeto si ty už prekonal! Preto maj
mentalitu kedy vieš, že nemôžeš byť porazený ani znevýhodnený.
Na tomto svete neexistuje nič čo by mohlo proti tebe úspešne stáť pretože „ … väčší je
Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4). Ty si už bol vyslobodený z moci tmy a
prenesený do Kráľovstva Božieho drahého Syna, ktorý nás vedie triumfálnym životným
sprievodom; naveky víťazný sprievod!
Zober svoju pozíciu vo viere a postav sa naproti chorobe, nemoci, chudobe, smrti,
satanovi a jeho manipuláciám. Zachovaj si víťazstvo v Kristovi Ježišovi. Život v Kristovi je super
život; ide o denné preukázanie víťazného a triumfálneho žitia! Biblia hovorí „Kristus v tebe,
nádej slávy“; to znamená, že sláva už dorazila teraz keďže Kristus je v tebe. Mať Krista znamená
– úspech sa dostavil; prosperita a sila takisto prišli. Aleluja! Aký život nám On dal; plný
víťazstva, slávy a dominancie cez Slovo a Ducha Svätého.
VYZNANIE
Do dnešného dňa vykračujem vo víťazstve a prevahe nad satanom a jeho kohortmi tmy ako aj
okolnosťami života. Dnes zažívam silu a nadprirodzenú milosť Božiu, pritom ako manifestujem vôňu
Kristovho poznania na každom mieste, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:55 – 57; 1.Ján 4:4; Rímskym 8:35 – 37
1.ročný Biblický plán: Matúš 3; Genezis 6 – 8
2.ročný Biblický plán: Skutky 6:9 – 15; Nehemiáš 6
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NAŠA KOMPLETNOSŤ V ŇOM
lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je
hlavou každého kniežatstva a moci (Kolosenským 2:9 – 10).
Súhrn (totalita) božstva prebýva v Ježišovi Kristovi. Keď vidíš Ježiša, pozeráš sa pritom
na plnosť Svätej Trojice; On je úplným Božím domom. Či s tým súhlasíš alebo nie nepredstavuje
rozdiel. Môžeš sa pozrieť na Ježiša a povedať – On je iba človek ako hovorili v Biblických
časoch, avšak Ježiš sám o sebe je Boh.
„Plnosť“ v našom nosnom verši je z gréckeho slova „pleroma“ čo v preklade znamená
kompletnosť, kde nič kľúčové nechýba; to znamená nulový nedostatok; všetko je perfektne
dokončené. A najúžasnejšie na tomto celom je keď Biblia hovorí „Ty si kompletný v Ňom, ktorý
je hlavou každého kniežatstva a moci.“
Keď sa Boh pozrie na teba, On vidí kompletnosť; všetko čo vyžaduješ pre život a
zbožnosť sa nachádza v tebe: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou
slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť“ (2.Peter 1:3). Odmietni žiť s
vedomím nedostatku; akoby existovalo čosi čo nemáš; nažívaj s vyšším životom v Kristovi.
Ak stále uvažuješ štýlom „Keby len vláda pre mňa urobila toto a hento; kebyže ten a
onen mi dá toto a tamto, dokázal by som normálne žiť“ to ale svedčí o tom, že vyjadruješ
nekompletnosť čo je nesprávne. Ty predsa si sebestačný v Kristovej sebestatočnosti. Úplne
zaplav seba s týmto vedomím. Vyznaj to. Ži s tým.
Z času na čas by si mal vyznať nasledovné „Otče, po ničom netúžim, lebo všetko mám! V
Kristovi som kompletný! Som sebestačný v Jeho sebestačnosti; v mojom živote sa nenachádza
žiaden nedostatok iba všetko kompletné.“ Urob tak vedome a uvedomíš si, že aj obyčajné
volanie na veci po mene ich prinesie do tvojho sveta. Tento svet patrí tebe! Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za prebývajúcu prítomnosť Krista v osobe Ducha Svätého, ktorý je vo mne.
Nič mi nechýba a nič nechcem: myšlienky, inšpirácie, bohatstvo, prosperita a všetka dobrota Božia sa
nachádzajú vo mne pritom ako ich napred vynášam z plnosti môjho ducha, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 82:6; Skutky 17:28; Ján 17:22 – 23
1.ročný Biblický plán: Matúš 4; Genezis 9 – 11
2.ročný Biblický plán: Skutky 7:1 – 11; Nehemiáš 7 – 8
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NAŠE SPOLOČENSTVO S NÍM
Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše
spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Ján 1:3).
Spoločenstvo predstavuje jednotu. Znamená to zídenie / spojenie sa; úniu alebo zväzok.
V kontexte s našim úvodným čítaním to predstavuje byť v rovnakej triede s Bohom. My (veriaci)
sme prinesení do neoddeliteľnej jednoty s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Niet divu keď nás
Peter nazýva „Božím druhom“; aby sme mali účasť na božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4).
Rovnaký život ako prúdi vo viniči (Ježišovi), tečie cez ratolesti (cirkev), pretože my sme
jedny spolu s Ním. Toto je tá prekrásna vec ohľadne nášho Kresťanstva; naša jednota s Pánom.
Pre tento dôvod Ježiš priešiel. Biblia hovorí „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho
Syna Ježiša Krista, nášho Pána“ (1.Korintským 1:9).
Akoby si mohol mať prázdne vrecká, byť bedák, alebo žiť obyčajným životom ak máš
spoločenstvo s Hospodinom? Časť toho znamená, že ty si spoludedičom s Kristom! Všetko čo
patrí Ježišovi Kristovi patrí takisto aj tebe, rovnakým spôsobom ako to má On. To sa nazýva
milosť Ježiša Krista. Bol to On kto ťa priviedol do jednoty s Ním. Svet patrí tebe. Nažívaj a kráčaj
s takýmto vedomím.
Nič proti tebe nemôže pracovať (stáť). Rímskym 8:28 uvádza „A my vieme, že milujúcim
Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro ...“ Nezáleží aké tmavé a pochmúrne
veci môžu nastať, odkedy si v lige – partnerstve – s Monarchom vesmíru, zároveň si víťaz v
Kristovi Ježišovi,. Kdekoľvek vo svete sa nachádzaš Boh to vie a zaujíma sa, Boh má starosť o
teba a On má tiež na pamäti robiť pre teba dobro. Takéto myslenie zmení ako vníšam svet aj
seba samého.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za privilégium byť v spoločenstve s Tebou, s Ježišom a s Duchom Svätým;
môj život je kompletne vybudovaný! Svet patrí mne! Som neobmedzený; všetky veci sú moje v Kristovi. V
mojom svete znázorňujem život a charakter Ducha, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 617; 2.Korintským 13:14; 2.Peter 1:3 – 4
1.ročný Biblický plán: Matúš 5:1 – 20; Genezis 12 – 14
2.ročný Biblický plán: Skutky 7:12 – 21; Nehemiáš 9
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NEMAJ VEDOMIE HRIECHU
Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv
Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu (1.Ján 1:7).
Ako dieťa Božie by si nemal vyhľadávať svoje hriechy. Inými slovami nemaj vedomie
hriechu. Náš otvárací text hovorí, ak kráčame vo svetle (Slova) ako On je vo svetle, krv Ježiša nás
automticky očisťuje od všetkého hriechu. Ak je to pravda (a pravda to je) potom nie je potreba
zakaždým vyznávať svoje hriechy. Ak napríklad urobíš niečo nesprávne, jednoducho povedz
„Pane, mrzí ma čo som vykonal; prijímam ospravedlnenie v Ježišovom mene“ a to je celé.
Možno sa chceš opýtať „Je to tak jednoduché?“ Áno je.
Boh ti nekázal pýtať sa Ho na ospravedlnenie. Keď prosíš Boha o odpustenie, je to ako
prosiť Ho o spásu. Ak sa náhodou opýtaš Hospodina na odpustenie, kedy zistíš že ti
odpovedal? Rovnakým spôsobom, ak sa pýtaš Boha pre záchranu tvojej duše, ako zistíš to, že ťa
zachránil? Nikdy to nebudeš vedieť, lebo pre Boha neostalo už nič z toho čo vykonal aby ťa On
zachránil.
Čo musíš urobiť je prijať spásu; neprosíš o spásu. To isté platí aj s odpustením; prijmeš
odpustenie; nepýtaš sa naň, lebo krv Ježiša Krista bola vyliata za odpustenie tvojich hriechov.
Niektorí Kresťania sa vždy pýtajú Boha na odpustenie a keďže žiadajú čosi čo im už bolo
udelené neaplikujú tak vieru. Ty máš prijať odpustenie ako skutok svojej viery. Potom sa
nevracaj naspäť aby si prijal odpustenie pre rovnaké previnenie, ani vtedy ak to satan
opakovane prinesie na tvoje vedomie.
Ty si už bol umytý a očistený od svojich hriechov. Kolosenským 1:21 – 22 hovorí „Aj vás,
ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so
sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony.“
Stalo sa to predtým ako si urobil niečo správne alebo nesprávne. Preto odmietni vedomie
hriechu. Ty predstavuješ spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi; maj vedomie spravodlivého.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za vyslanie Tvojho Syna Ježiša, aby zomrel a vylial svoju krv za odpustenie
mojich hriechov; som zmytý a očistený. Kráčam v dokončenom diele Krista. Pre mňa nejestvuje žiadne
odsúdenie. Som ospravedlnený, slobodný od diablových obvinení, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:1; 2.Korintskýn 5:19 – 20; Rímskym 5:7 – 11
1.ročný Biblický plán: Matúš 5:21 – 48; Genezis 15 – 17
2.ročný Biblický plán: Skutky 7:22 – 32; Nehemiáš 10
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MOC LÁSKY
To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista - a On je
Pánom všetkých (Skutky 10:36).
V momente keď si prehlásil Ježiša Krista ako Pána nad svojim životom, On sa stal tvojim
Majstrom. Pán znamená majster (učiteľ, majiteľ, šéf a veliteľ). Niektorí Kresťania si toto akoby
neuvedomujú; domnievajú sa, že Ježiš je tam aby odpovedal na ich modlitby a dal im čokoľvek
na čo si spomenú. Nepoznajú Ho ako Pána. Ježiš ako Pán tvojho života znamená, že ty existuješ
pre Neho; On je ten jeden Kto sa nachádza v riadiacej funkcii nad tvojim životom.
Prekrásna vec na tom všetkom je to, že Ježiš nie je tyran; preto sa ani nesnaží riadiť tvoj
život či narúšať tvoju vôľu. On je Pánom nad tebou v láske. Panstvo Ježiša Krsita je lordstvom z
lásky. Čo pre veriaceho znamená poddať sámého seba voči láske; milujúcej sile Boha. Pamätaj si,
On je láska. Preto, keď sa Ježiš stal Pánon tvojho života „láska“ sa stala Pánom tvojho života.
Ohľadom Ježiša neexistuje sebeckosť; On je Božia láska zosobnená a vyjadrená smerom k
človekovi. On znázorňuje žijúcu lásku Boha manifestovanú pred nami. Ty nedokážeš mať rád
sám seba tak veľmi ako „Láska“ miluje teba; On je viac ctižiadostivý pre tvoj úspech ako ty
dokážeš byť pre seba. Keď sa toto stane tvojim vedomím, všetko tvoje trápenie sa pominie.
Ježiš ťa miluje viac ako si ty dokážeš predstaviť. On viac túži a má zaujem pre tvoje
potešenie, pokoj a radosť ako ty. On vie o všetkých daroch aké chceš vo svojom živote a takisto
pozná aj každú dobrú vec čo chceš pre seba. Pritom Jeho túžba pre teba je ešte väčšia. Slúž Mu s
celým tvojim srdcom. Ver Mu so svojim životom. Nie len že Ježiš pozná a vie všetko o tebe, On
takisto pozná všetko ohľadne tvoje budúcnosti.
Hoď sa do Jeho vodcovského náručia a nechaj aby ťa viedol. Poddaj sa do zvrchovanosti
Jeho vôle, rady a múdrosti, lebo On ťa miluje s večnou láskou. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za Lordstvo Ježiša nad mojim životom; panstvo Jeho lásky. Hádžem sa do
Tvojho milujúceho náručia a verím, že ma budeš viesť a sprevádzať do Tvojej dokonalej vôle pre môj život.
Kráčam iba na ceste víťazstva a úspechu, odkedy Ježiš je Pánom môjho života, mojej mysle, tela, financií a
všetkého čo sa ma dotýka; On je môj Majster a priateľ. Sláva Jeho menu naveky.
Rozšírené štúdium: Ján 3:16; Ján 16:27; Jeremiáš 31:3
1.ročný Biblický plán: Matúš 6:1 – 18; Genezis 18 – 19
2.ročný Biblický plán: Skutky 7:33 – 42; Nehemiáš 11
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SÚHLASIŤ SO SLOVOM
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 (Rímskym 10:9 – 10).
Vyznanie v našom úvodnom texte znamená hovoriť rovnakú vec v súhlase. Ak Boh
niečo povedal a ty vyslovíš niečo v symetrii s tým čo On povedal, potom je to vyznanie.
Napríklad Slovo hovorí Pán je s tebou vždy až do konca vekov. Preto nikdy nepovedz „Ó Bože
buď so mňou“ hovoriť takýmto štýlom znamená dostať sa do konfliktu s Božím Slovom. Mal by
si povedať „Pane ďakujem, lebo Ty si vždy so mňou.“
Biblia hovorí „Môžu dvaja kráčať spolu, s výnimkou že sa spolu dohodli“ (Ámos 3:3 ang KJV).
Spôsob ako sa dá kráčať v dohode s Bohom je činiť Jeho Slovo, alebo konať v línii so Slovom;
tam spočíva požehnanie: „Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako
zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní“ (Jakub 1:25).
Naše čítanie z úvodu uvádza „ … Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Ktokoľvek v odpovedi na to prehlási nadvládu Ježiša, veriac
že Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, v tú chvílu sa stáva spasený a nikdy nepôjde do pekla. Avšak ak
sa po tomto prehlásení jednotlivec pozastaví a povie „Neviem či som spasený, alebo nie som“
tým vypovedá svoju spásu.
Nikdy nerozprávaj proti Slovu. Neurob svoju vieru neplatnú hovorením tých slov, ktoré
rozporujú s Božou vôľou ohľadne teba. Cesta k vždy vybrujúcemu, zakaždým slávnemu a
úspešnému životu vedie jedine cez hovorenie Božieho Slova a to bez ohľadu na okolnosti. Ak
budeš hovoriť a žiť v súlade so Slovom, vo svete neexistuje dostatok problémov čo by prekazilu
tvoje napredovanie.
MODLITBA
Nažívam a kráčam v zdraví, prosperite a vo všetkých benefitoch spásy čo sú v Kristovi. Meno Ježiš
je nadomňou a ja triumfálne žijem zo slávy na slávu, hromadím úspech na úspechu, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Židom 13:5 – 6
1.ročný Biblický plán: Matúš 6:19 – 7:1 – 6; Genezis 20 – 22
2.ročný Biblický plán: Skutky 7:43 – 53; Nehemiáš 12
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CELKOM NOVÝ ŽIVOT
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, všetko nastalo nové
(2.Korintským 5:17).
Termín „znovuzrodený“ neznamená akési náboženské klišé vo význame obrátiť
(naruby) nový list. Keď sa opýtaš určitých Kresťanov ako vedia, že sú znovuzrodení, niektorí z
nich odpovedajú „viem, že som znovuzrodený, lebo zlé veci čo som zvykol robiť už viac
nerobím. Vymenil som chodníčky a teraz sa správam odlišne.“ Byť znovuzrodený znamená
však ďaleko viac. To čo si prijal pri svojom znovuzrodení je komplet nový život. Neexistuje taká
vec ako „zlé veci čo som zvykol robiť už viac nerobím“ pretože osoba ktorá konala tie činy je
teraz mŕtva. Jednoducho povedané ten človek už viac neexistuje.
Pritom ako si prijal Krista do svojho života niečo nastalo: tvoj duch bol pretvorený.
Narodil si sa z Božieho Slova a Ducha Božieho. Teraz máš život, charakter a prirodzenosť Boha.
Keď má človek život, charakter a prirodzenosť Boha, potom dokáže jedine žiť ako Boh. Takže
byť znovuzrodený vlastne predstavuje prijatie podstaty (nátury a prirodzenosti) Boha; stávaš sa
spoločníkom (pridruženým) k Božiemu druhu.
Rímskym 6:6 hovorí „vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené
hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu.“ Tvoj starý život a prirodzenosť nie sú
pozastavené; jednoducho sú mŕtve; vyšiel z teba nový človek; nový druh bytia; taký čo nikdy
predtým neexistoval; jeden bez minulosti. V prítomnosti Boha, všetko čo si do času pred
znovuzrodením bol (znamenal) ako aj všetko čo si vykonal, nemá žiaden záznam. Toto nie je
sľub. Je to stanovisko skutočnosti vyhlásené v Slove.
Ak o tom nevieš aj naďalej sa môžeš trápiť so svojou minulosťou alebo hriechmi aké si
spáchal pred svojim znovuzrodením. A práve to ťa môže urobiť neefektívnym vo veciach Boha.
Nie, ty nie si hriešnik. Predstavuješ spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi, pretože si
znovuzrodený (2.Korintským 5:21).
Kráčaj vo vedomí svojej spravodlivosti a novom živote v Kristovi: „Krstom sme teda spolu
s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme
chodili v novote života“ (Rímskym 6:4).
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo ako aj moc v ňom obsiahnutú spraviť ma tým o čom Slovo
rozpráva. Žijem v nadprirodzenom živote, kráčam v Tvojej sláve a v dominancii Ducha. Žijem vo
víťazstve, spravodlivosti, pokoji a radosti naveky, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:9; 2.Korintským 5:21
1.ročný Biblický plán: Matúš 7:7 – 29; Genezis 23 – 24
2.ročný Biblický plán: Skutky 7:54 – 60; Nehemiáš 13
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ŽI NAD SYSTÉMOM
Nehovorím to preto, že mám potrebu; lebo ja som sa naučil nech sa najdem v akomkoľvek stave,
tam nachádzam aj obsah (objem, uspokojenie) (Filipským 4:11 ang KJV).
Život akým žil Učiteľ tu na zemi bol tak veľmi pôsobivý. Ježiš bol ďaleko vzdialený od
úpadku sveta, chudoby čo existovala okolo Neho, korupcie ako aj zlyhania spoločnosti ktorej
bol súčasťou. Keď Ježiš kráčal po zemi, On žil ďaleko nad a za vládou a systémami toho času.
Nenachádzame Ježiša zasahovať do politiky či pokúšajúc sa urobiť niečo s ekonomikou v
tých rokoch. Inými slovami, Ježiš nepriniesol žiadne zaujmavé či nebeské peňažné meny do
systému (vybudavaného ľuďmi), no napriek tomu Ježiš nebol nikdy obmedzený peniazmi. Tie
boli jeho otrokom. On bol sebestačný. Čokoľvek potreboval, nemusel nariekať smerom do neba;
ale priniesol všetko zo svojho vnútra.
A toto je život aký nám On dal: urobil z nás sebestačných, pre pôsobenie nad a za
systémami tohto sveta. Ježiš povedal, vy ste vo svete, ale nie zo sveta. To znamená, že by si
nemal byť spravovaný, dominovaný ani ovplyvnený systémom, ktorý je zmrzačený a naviac aj
skazenými a skorumpovanými vplyvmi dnešného sveta. Ty hráš podľa iného druhu pravidiel.
Mnoho ľudí v tvojom okolí môže byť ovplyvnených a vyprovokovaných urobiť kompromis ako
výsledok skazenosti v dnešnom svete, ale ty buď ako Ježiš. Ostaň nezávislý od okolností.
Uvažuj a rozprávaj ako Pavol, ktorý uviedol „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby
podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša“ (Filipským 4:19). V jedenástom verši keď bol ešte v
žalári napísal: „Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám“
(Filipským 4:11). On bol sebestačný. Naviac povedal „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“
(Filipským 4:13).
Odmietni byť zotročený systémom tohto sveta; nažívaj nad ním a za ním. To je jediná
cesta. Uč sa Božie Slovo a operuj zákonom, ktorý je vyšší ako zákon čo riadi systém tohto sveta.
Jób 22:29 ang KJV hovorí „Keď sú ľudia skľúčení (upadnutí), potom povieš, je tu (prichádza)
povznesenie ...“ Drž hlavu hore a zachovaj vyrovnanosť vo viere. Keď sa zdá, že začínaš cítiť
tlaky, nevzdávaj sa; pokračuj s konaním na Slovo. Zavri sa do Slova a rozprávaj ho. Aleluja!
MODLITBA
Žijem nad ekonomikou a hospodárstvom tohto sveta. Som imúnny voči ťažkostiam, skazenosti a
úpadku čo devastuje životy ľudí. Žijem v Slove a tak vždy vo víťazstve a triumfe, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:19; Matúš 17:27; 2.Korintským 3:5
1.ročný Biblický plán: Matúš 8:1 – 27; Genezis 25 – 26
2.ročný Biblický plán: Skutky 8:1 – 13; Ester 1 – 2
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ON PRACUJE V TEBE A CEZ TEBA
že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil
medzi nami zvestovanie zmierenia (2.Korintským 5:19).
Úvodný verš nám dáva poznať ako to bol Boh pracujúci v Kristovi kto dal zrak slepým,
nakŕmil hladných, obliekol neošatených, uzdravil chorých, vyliečil zlomené srdcia, oslobodil
tých čo boli posadnutí diablom a dokonca aj vzkriesil mŕtvych. Lukáš v knihe Skutkov 10:38 to
dôverne podáva: „ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre
činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním.“
Utláčanie prišlo od diabla, ale Otec pomazal Ježiša, ktorý naopak uzdravil sužovaných
ľudí. Pripomína to slová od apoštola Pavla vo Filipským 2:13 „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás,
aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“
Pavol len tak netipoval; on pochopil Ježišové slová keď v Jánovi 14:10 povedal „ … ale
Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky.“ Presne toto robí v nás Duch Svätý. On v tebe pracuje a
robí ťa ochotným a spôsobuje, aby si činil Otcovu vôľu. On je ten Jeden kto zapríčiňuje, že ty si
ochotný slúžiť Bohu a pomáha ti pritom napĺňať Jeho vôľu. Duch Svätý je v tebe živý. Rozpráva
cez teba a pracuje v tebe.
On predstavuje tvoju schoptnosť. 2.Korintských 3:5 (anglický AMPC) uvádza „Niežeby
sme boli vhodní (kvalifikovaní a schopní) uskutočniť osobné rozhodnutie, alebo si nárokovať a počítať to za
prichádzajúce od nás, ale naša moc a schopnosť a dostatočnosť sú z Boha.“ Predstav si ako máš takéto
vedomie každý deň a nechaš ho voľne pracovať v tvojom živote; už sa nikdy viac nebudeš
sťažovať. Myšlienky ako napr „Želám si keby som mohol urobiť to a hento“ sa stanú vecami
minulosti.
Postav sa zo svojho vnútra! Prehlás kto si v Kristovi a rovnako aj Jeho schopnosť čo v
tebe pracuje. Potvrď ako Kristus cez teba ovplyvňuje svet podľa Jeho sily čo v tebe mocne
pôsobí. Deklaruj ako všetko môžeš cez Krista ktorý v tebe žije a posilňuje ťa.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem lebo si to Ty kto je aktívne pracujúci a živý vo mne a cez mňa, aby som
chcel aj činil čo teší Teba. Som posilnený Slovom a Tvojim Duchom ako denno denne vyjadrujem Tvoju
dobrotu, lásku, vľúdnosť a spravodlivosť v mojom svete a tým napĺňam Tvoj účeľ, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Židom 10:7; Filipským 1:6
1.ročný Biblický plán: Matúš 8:28 – 9:1 – 17; Genezis 27 – 28
2.ročný Biblický plán: Skutky 8:14 – 25; Ester 3 – 4
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MÁŠ VÍŤAZSTVO
Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet (Ján 16:33).
Práve sme prečítali slová Ježiša; tak mocné, povzbudivé a utešujúce! On povedal (ang
KJV) „ … Vo svete nachádzate súženie (utrpenie), ale ostaňte povzbudení; ja som prekonal svet.“ Aké je
to len myslenie a vedomie. Takto Ježiš fungoval v živote, hoci sa nachádzal vo svete sužovanom
veľkou tmou, ekonomickými ťažkosťami, chorobou, prenasledovaním, smrťou, katastrofami a
podobne. On bol skutočne oddelený (odpojený) od problémov a korupčných vplyvov toho času.
Jednoducho mal myseľ víťaza; a narábať s takýmto druhom myslenia očakáva od nás.
2.Timoteovi 3:12 hovorí „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú
prenasledovaní.“ Keď výzvy, prenasledovanie, situácie plné trápenia, turbulentné časy, skúšky a
pokušenia prídu, ostaň povzbudený; buď pokojný pretože ty si už všetko premohol. Takýmto
štýlom by si mal myslieť a žiť, pretože v Kristovi si premohol svet. 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.“
Keď máš takéto vedomie ono ovplyvní aj tvoj modlitebný jazyk. Nezáleží akým výzvam
som vystavený, keď sa ja modlím prehlasujem „v mene Pána Ježiša, som premohol svet a jeho
systém, jeho ekonomiku, nenávisť, chudobu, korupciu, depresiu a lož.“ Preto nič na svete
(takéhoto druhu) nemôže získať moju pozornosť, lebo ja som prekonal svet v Kristovi.
Toto je pravda pre každého jedného z nás; ty nie si obeť ale víťaz. Nachádzaš sa v
Kristovi a Jeho víťazstvo nad svetom bolo práve pre teba. Nemodli sa za prekonanie; nepokúšaj
sa premôcť. Neposti sa za účelom niečo prekonať. Ty si už premohol satana, svet a jeho systém:
„pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“ (1.Ján 5:4 – 5).
MODLITBA
Premohol som svet a jeho systémy; jeho problémy, utrpenia a pokušenia. Väčší je On ktorý je vo
mne ako ten čo je vo svete. Uplatňujem svoju autoritu v Kristovi nad všetkými silami a schémami
nepriateľa. Ostávam večne triumfálny, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 34:19; 2.Timoteovi 3:12; Rímskym 8:35 – 39
1.ročný Biblický plán: Matúš 9:18 – 38; Genezis 29 – 30
2.ročný Biblický plán: Skutky 8:26 – 40; Ester 5 – 6
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MYSLI A ROZPRÁVAJ PROSPERITU
Haleluja! Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.
Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho
dome a jeho spravodlivosť trvá naveky (Žalm 112:1 – 3).
Existujú ľudia, ktorí sa domnievajú o tom ako finančná prosperita nie je určená pre
Kresťanov, ale v tom sa mýlia. V Biblii nachádzame troch ľudí s ktorými sa Boh jasne
indentifikoval: Abrahám, Izák a Jákob a oni boli super majetní. V knihe Exodus 3:6 Boh povedal
Mojžišovi „ … Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov ...“ Prečítaj si o
týchto troch jednotlivcoch a budeš užasnutý nad rozsahom ich prosperity.
Genezis 13:2 nám hovorí ako Abrahám „ … bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato.“
Biblia hovorí o jeho synovi Izákovi „Tak sa tento muž (Izák) vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až
kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli.“
(Genezis 26:13 – 14). Rovnako aj Jákobove svedectvo bolo podobné; Biblia uvádza „Tak sa tento
muž nesmierne vzmohol, mal veľké stáda, slúžky aj sluhov, ťavy aj osly.“ (Genezis 30:43).
Božia prosperita nie je určená len pre pár vyvolených; je pre všetkých ktorí nasledujú a
žijú podľa Jeho Slova. Hospodin povedal v 3.Ján 1:2 „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom
prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Ako Kresťan si sa stal dedičom Božím a
spoludedičom s Kristom (Rímskym 8:17) a to robí prosperitu tvojim neodňateľným právom.
Všetko bohatstvo na tomto svete patrí tebe. Takto nejak by si mal uvažovať. 1.Korintským 3:21
hovorí všetky veci sú vaše; uver, mysli a rozprávaj podľa toho. Maj vedomie o dostatku a super
hojnosti.
Ak si sa celý život namáhal a trápil s nedostatkom, potrebami či chudobou, čo potrebuješ
je nová orientácia; nový stav mysle. Zmeň svoj jazyk, svoje vedomie a rovnako aj myslenie a
tvoja situácia sa zmení. Rímskym 12:2 hovorí „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa
obnovením mysle ...“ Mysli a rozprávaj prosperitu do bodu pokiaľ tvoja celá mentalita nie je len
prebudovaná, ale takisto nahradená možnosťami prospešného života.
VYZNANIE
Ako potomok Abraháma a dedič celého sveta, moja prosperita je neobmedzená; všetky veci sú moje!
Ukladám zlato ako sadajúci prach a ja kráčam vo sfére super hojnosti, kde je mi milostivo dodaná každá
dobrá vec, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 60:11; Zachariáš 1:17; 2.Kronická 9:8
1.ročný Biblický plán: Matúš 10:1 – 23; Genezis 31 – 33
2.ročný Biblický plán: Skutky 9:1 – 9; Ester 7 – 8
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VŽDY ODPOVEDAJ NA VOLANIE DÁVAŤ
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu
miluje Boh (2.Korintským 9:7).
Jedno dôležité požehnanie po akom by si mal túžiť a kráčať je milosť dávať. Dávanie je
milosť. Keď táto milosť pracuje v tvojom živote, každá príležitosť dať sa stane pre tebe oslavou,
špeciálne ak vieš že Boh dáva posledný. Nik nemôže predbehnúť Hospodina v dávaní. Preto
zakaždým ako sa ťa On opýta aby si dal, alebo je to oznámené (v cirkvi) mal by si rýchlo
odpovedať. Toto je vec akú musíš vedome precvičovať.
Niektorí nerozumní ľudia zadržia to čo by mali dať Pánovi, neuvedomujúc si pritom, že
Boh im hovorí dať z dôvodu aby mohli vojsť do novej úrovne našej prosperity v Ňom. Ďaľší
dôvod prečo musíš byť vždy promptný dať je, že naše finančné dary pre Boha môžu niekedy
slúžiť ako forma (výkupného) za tvoj život proti zlu. Príslovia 13:8 hovorí „Človek má výkupné
za život vo svojom bohatstve, ... “
Potrebuješ si uvedomiť, že hoci satan je porazený nepriateľ, on je rebel ktorý kontinuálne
hľadá koho z Božích ľudí chytí do pasce (zláka). Nedaj mu šancu v tvojom živote. Zasievať
špeciálne dary (ofery, semienka) je jedným zo zaručených spôsobov ako zmazať každú
prekážku akú on položí do tvojej cesty.
Svedectvá sa množia od ľudí, ktorí boli vyslobodení zo zúfalých a terminálnych situácii
potom čo dali špeciálny milodar. Ten dar sa stal výkupným za ich životy! Veľa ľudí v Biblii sa
dopracovalo a zažilo zázračné víťazstvá cez ich obetné dary.
Lukáš 6:38 hovorí „Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom
nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.” Sľub je
určený pre toho kto dáva. Pán znásobý dary (semienka) aké zasadíš a spôsobí aby si zdedil väčší
objem ako ten zasiaty.
Ba čo viac, tvoje požehnania za finančné dávanie nemusí byť nevyhnutne v podobe peňazí.
Existuje niekoľko ďaľších požehnaní aké sa akumulujú pre tebe a niektoré z nich sú ďaleko
väčšie ako okamžité finančné návraty. Preto zakaždým ako máš príležitosť dať, buď potešený,
pretože to znamená že Duch Boží robí niečo v tvojom živote čo ovplyvní smerovanie tvojho
(konečného) určenia.
MODLITBA
Drahý Pane ďakujem za Tvoju milosť dávať, lebo ona pracuje v mojom živote. Vždy dávam s
radosťou a štedro bez toho aby som zadržal. Pane Teba rozoznávam ako môj zdroj; moja prosperita
prichádza od Teba. Ďakujem za navýšenie Tvojej milosti ako aj kapacity vo mne dávať a stať sa
požehnaním pre iných, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:8; Žalm 20:1 – 3; Žalm 50:14 – 15
1.ročný Biblický plán: Matúš 10:24 – 42; Genezis 34 – 35
2.ročný Biblický plán: Skutky 9:10 – 20; Ester 9 – 10
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UNIKOL SI SKAZENOSTI VO SVETE
obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti
a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť (2.Peter 1:4).
Porušenie (korupcia) v našom úvodnom verši predstavuje mravnú skazenosť alebo
deštrukciu; keď bolo niečo znížené prípadne znehodnotené a tá vec už viac nie je dokonalá ako
výsledok zahrnutia čohosi cudzieho a menej cenného. Jedná sa o falšovanie; keď niečo menej
kvalitné sa zmieša do toho času s perfektným materiálom.
Svet ako ho dnes poznáme je skorumpovaný; avšak Boh ho v takomto stave neurobil. Svet
sa stal spustnutým, pretože existuje zákon deštrukcie čo stále pôsobí vo svete (inak nazvaný
zákon smrti). Avšak apoštol Pavol inšpiráciou Ducha Svätého povedal „Zákon životodarného
Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti“ (Rímskym 8:2). Ty žiješ
podľa zákona ducha života v Kristovi Ježišovi a preto si utiekol pred korupciou aká je vo svete.
Náš nosný verš uvádza (ang KJV) „ .. aby ste podľa toho mohli byť spoluúčastníkmi na
božskej prirodzenosti a unikli pred korupciou čo je vo svete cez žiadostivosť.“ Duch cez
apoštola Petra nám dáva poznať, že príčinou korupcie je žiadostivosť. Inak povedané túžba po
niečom zakázanom. Grécke slovo znie „epithumia.“
Presne tak konala v záhrade Eden aj Eva: „Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo
stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie ...“ (Genezis 3:6). To ovocie bolo pre ňu
zvodné; páčilo sa jej no proti tomu stál zákon. Boh povedal „nejedz z toho stromu!“ Avšak ona
horlivo túžila práve po tom zakázanom. Túžba po niečom zakázanom je žiadostivosť a to viedlo
k spusteniu zákona skazy do sveta.
Ale vďaka patrí Bohu! V Kristovi Ježišovi si unikol korupcii čo sa nachádza vo svete cez
žiadostivosť. Zatiaľ čo choroba, smrť, temnota a mravná skazenosť sú rozšírené vo svete,
zdravie, život, svetlo a spravodlivosť pracujú v tebe.
Odmietni túžiť, alebo akceptovať čosi čo môže vypadať ako náznak že ešte stále sa
nachádzaš v skazenom stave, prípadne ak niečo značí nedostatok a nedokonalosť. Maj myslenie
ako všetky veci týkajúce sa života a dobroty sú udelené tebe. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za moje určenie v Tebe. Duchovný zákon života v Kristovi Ježišovi ma
oslobodil od zákona hriechu a smrti. Unikol som pred korupciou, mravnou skazenosťou a úpadkom čo je vo
svete cez žiadostivosť. V Kristovi som dokonalý, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 1:23; Ján 17:14
1.ročný Biblický plán: Matúš 11:1 – 30; Genezis 36 – 37
2.ročný Biblický plán: Skutky 9:21 – 31; Jób 1 – 2
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NOVOTA ŽIVOTA V KRISTOVI
Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme
teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj
my sme chodili v novote života (Rímskym 6:3 – 4).
Náš nosný verš je dosť výnimočný. Na úvod nám dáva poznať ako sme pokrstení do
„Ježiša Krista“ a teda nie len do „Krista.“ To druhé znamená byť umiestnený do Kristovho tela,
avšak prvé spojenie to podáva tak silno pre lepšie pochopenie a z toho dôvodu Biblia hovorí
„lebo my sme členmi Jeho tela a Jeho kostí“ (Efezským 5:30 ang KJV). Už to lepšie hádam ani
nemôže byť.
Ty si bol pokrstený v Ježišovi Kristovi čo znamená byť stratený v Ňom, byť ponorený do
Neho. Stal si sa Jeho neoddeliteľnou súčasťou a teda nie je možné rozlíšiť teba od Neho: „Kto sa
pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.” (1.Korintským 6:17).
Druhá časť je ešte viac napínavá a teda skutočnosť nielenže sme boli pokrstení do Neho cez
smrť, ale takisto sme spoločne vzkriesení s Ním do novoty života. Biblia uvádza „ Krstom sme
teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou
Otcovou, aj my sme chodili v novote života” (Rímskym 6:4). Apoštol Pavol rozpráva o smrti
Krista, ale tiež treba spomenúť aj zmŕtvychvstanie, ktoré symbolizuje víťazstvo a slávu.
Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista spravilo Kresťanstvo možným. Kresťanstvo nezačalo s Jeho
smrťou, pretože Jeho smrť nám nedala život; avšak zmŕtvychvstanie nás uviedlo do novoty
života. Ježišova smrť zaplatila za naše hriechy, ale nedala nám nový život. Preto spása nie je o
potvrdení či vyznaní Jeho smrti, ale skôr výsledok Ježišovho zmŕtvychvstania: „Ak ústami
vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený” (Rímskym
10:9).
V Kristovi existuje novota života; nové vedomie s porozumením o tom ako Kristus vstal z
mŕtvych cez slávu Otca, aby si aj ty mohol kráčať v novote života. To znamená počítaj seba za
jedného kto vykročil (von) z duchovnej smrti. Teraz ti patrí nový život; tvoja minulosť
neexistuje; predstavuješ nové stvorenie v Kristovi Ježišovi; nadradené stvorenie! Aleluja!
MODLITBA
Viem kto som; nie som z tohto sveta. Ja som nové stvorenie; vystúpil som z duchovnej smrti a som
dokonalý v Kristovi Ježišovi. Kristus je živý vo mne – duch, duša a telo – v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:1 – 2; Ján 11:24 – 26; 2.Korintským 5:17
1.ročný Biblický plán: Matúš 12:1 – 21; Genezis 38 – 39
2.ročný Biblický plán: Skutky 9:32 – 43; Jób 3 – 4
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TEMNOTA V TEBE NIČ NEMÁ
Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho (Ján
14:30).
Z horného verša je zrejmé kto je „knieža tohto sveta“; zaiste by to nemohol byť Ježiš ani
Otec. Je to satan. Biblia hovorí „... Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené” (Ján 12:31).
2.Korintským 4:4 ho nazýva „bohom tohto sveta“: „ V nich zatemnil boh tohto sveta myseľ
neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.”
Satan je boh tohto svetského systému a to je dôvod prečo sa svet nachádza v takom
neporiadku. Keď Biblia uvádza „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet,
nieto v ňom lásky k Otcovi.” (1.Ján 2:15) tým adresuje svetský systém a všetko na čom je
postavený: svetskosť ktorého princom je satan. Ty nepatríš do toho sveta a preto nesmieš hrať
ani podľa jeho pravidiel. Ježiš povedal – ty nie si z tohto sveta (Ján 15:19).
Nie si z temnoty. Ty si povolaný, vytrhnutý z tmy a prenesený do Božieho predivného
sveta (1.Peter 2:9). Preto potvrď ako sa v tebe nič z temnoty nenachádza. Tvoja náklonnosť,
túžby a potešenia sú vysoko postavené na veciach tam hore a nie na tých pozemských. Nemaj
túžbu pre čokoľvek zo sveta, pretože ty si kompletný v Kristovi.
Keď Ježiš povedal „... lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho (Ján 14:30),
tým potvrdil Jeho kompletnosť u Boha a oddelenie od satana a čohokoľvek zo sveta. Takéto
myslenie očakáva On od teba. Ty nepotrebuješ nič z tohto sveta, pretože si už komplentý v
Kristovi v ktorom prebýva všetka plnosť Božstva telesne (Kolosenským 2:9 – 10). Navyše
ostávaš plný Boha a nasýstený s Bohom. V tebe sa nenachádza žiaden priestor pre satana a jeho
zlé diela temnoty. Nech sa toto stane tvojim denným vyznaním.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za Tvojho vzácneho Syna Ježiša. Ako je On tak som aj ja na tomto svete. Princ
tohto sveta nemá nič vo mne; som plný Boha, komplentý v Kristovi. Odkedy sa Otcova láska nachádza vo
mne, nemám žiadnu túžbu pre svet ani svetské veci, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:10 – 11; 1.Ján 4:4; 1.Tesalonickým 5:5
1.ročný Biblický plán: Matúš 12:22 – 50; Genezis 40 – 41
2.ročný Biblický plán: Skutky 10:1 – 8; Jób 5 – 6
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ISTOTA V SLOVE
Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a
dosiahli zasľúbenie (Židom 10:35 – 36).
Tvoja dôvera v Slove musí ostať neotrasiteľná. Praktizuj Slovo dokonca aj v tých prostých
otázkach života. Ak napríklad veci sa zdajú byť ťažké kedy viac nevieš ako položíš chleba na
stôl, ostaň flegmatický. Urob vyznanie Slova. Pamätaj si Ježišove slová v Matúšovi 6:25 „Preto
vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa
budete odievať...“
Pavol zopakoval rovnakú vec keď povedal „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ (Filipským 4:6). Precvičuj
to. Zakotvi svoju dôveru na Slove. Možno si sa pozrel na bankový účet a nie sú na ňom peniaze;
to by ťa nemalo dôviesť k tomu aby si rozprával o chudobe a nedostatku. Odmietni žobrať.
Miesto toho prehlás „Som potomok Abraháma; celý svet je môj. Ostávam sebestačný v Kristovej
sebastačnosti. Mám nesmierne bohatstvo. Na utešených miestach pripadla mi výmena, patrí mi
značné dedičstvo.“
Konaj svoju vieru a tak vždy vyhráš. Božie Slovo týkajúce sa tvojho úspechu, veľkoleposti a
prosperity bolo už dané; mysli, rozprávaj a kráčaj podľa neho a tak budeš žiť nad systémom
tohto sveta. Kraľuj a prevládaj nad okolnosťami s Božím Slovom na svojich perách. Nezáleží ako
žalostná môže byť tá situácia, ty dokážeš vyniesť dopredu Božiu slávu podobne ako Boh
priniesol poriadok na chaotickú zem hovorením slov.
2.Korintským 4:17 – 18 uvádza „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám
nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné...“ Všimni si čo
nastane ak zachováš dôveru a zameranie na Slove: tá (dovtedy) nemožne vyzerajúca situácia –
problém alebo nepriateľ – vyprodukuje pre teba ďaleko viac nesmiernu a večnú hojnosť slávy.
Nech je požehnaný Boh!
MODLITBA
Drahý nebeký Otec, ďakujem za veľké uistenie viery, nádeji a lásky v Tvojom Slove. Teraz viac ako
kedykoľvek predtým som si istý o víťazstve, úspechu a živote slávy, lebo Tvoje Slovo o tom tak hovorí. Môj
život je dennou manifestáciou nadprirodzeného, pretože Ty si ma urobil premožiteľom; víťazenie je môj
životný štýl, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10 – 11; Židom 4:12
1.ročný Biblický plán: Matúš 13:1 – 23; Genezis 42 – 43
2.ročný Biblický plán: Skutky 10:9 – 20; Jób 7 – 8
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ZDOKONALENÝ V ŇOM
lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je
hlavou každého kniežatstva a moci (Kolosenským 2:9 – 10).
V Kristovi Ježišovi si bol vo všetkých smeroch zdokonalený; si kompletný; nič nechýba, nič
nie je poškodené. Život aký si od Neho prijal je vyváženým životom slávy a excelentnosti a ten
nemá žiadne vzostupy ani pády čí nevýhody. Aleluja!
Existujú ľudia ktorým sa napríklad veľmi darí v zamestnaní, avšak pokrivkáva im zdravie.
Niektorí iní môžu mať zas dobré zdravie, úspech v zamestnaní, ale zápasia s niekoľkými
vnútornými konfliktmi. Boh nechce aby tvoj život takto vyzeral; On netúži potom aby si zažíval
nedostatok v akejkoľvek oblasti. Hospodin ti dal celistvosť v Kristovi; je to súčasť toho čo
nazývame „ byť kompletný v Kristovi.“
Každý kto prijal posolstvo spásy by mal zažívať túto kompletnosť v Kristovi, kde
prosperuješ vo všetkých oblastiach: v tvojom duchu, duši a tele. Ak to však do tohto času nebol
tvoj zážitok, potom je šanca, že si ešte neuplatnil princíp zrkadla Božieho Slova. Ten princíp
jednoducho znamená vidieť seba v tom svetle ako si sa stal všetkým tým čo Boh o tebe hovorí v
Jeho Slove a následne podľa toho aj konal. Stručne povedané znamená to činiť Slovo.
V našom úvodnom texte čítame o tom ako si kompletný v Kristovi; pozeraj na seba v
takomto svetle. Zakaždým to potvrď. Kristus je v tebe vo všetkej Jeho plnosti; neexistuje nič viac
čo ešte v tebe treba urobiť na vystupňovanie tvojej božskej prirodzenosti. 2.Peter 1:4 uvádza
„obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej
prirodzenosti (boli spojení s Božím druhom) a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre
žiadostivosť.“
Boh spravil všetko čo On potreboval k tomu, aby si sa ty stal všetkým na čo ťa predurčil. V
tvojom živote nechýba žiadna dokonalosť, rovnako nič zlé čo by tam nemalo existovať sa v tebe
nenachádza. Ty si kompletný a zdokonalený v Ňom, lebo ako je On tak si aj ty na tomto svete
(1.Ján 4:17).
VYZNANIE
Drahý Otec, ďakujem za život Krista vo mne. Potvrdzujem pravdu o tom kto som v Kristovi;
perfektný, celistvý, dokonalý a plný slávy! Kristus sa mi stal spravodlivosťou, múdrosťou a posvätením;
ako je On tak som aj ja na tomto svete. Ja som žiarou Jeho krásy a milosti! Aleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Peter 1:3; 1.Ján 4:17
1.ročný Biblický plán: Matúš 13:24 – 43; Genezis 44 – 45
2.ročný Biblický plán: Skutky 10:21 – 33; Jób 9- 10
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SLOVÁ VIERY
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).
2.Korintským 4:13 hovorí „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané:
Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“; my (veriaci) rozprávame slová
viery. Naša viera je víťazstvo aké prekonalo svet (1.Ján 5:4). Dokážeme si podrobiť a panovať nad
svetom a takisto kraľujeme nad okolnosťami cez naše prehlásenia viery.
Ako dieťa Božie nie si lúzer; ty si už bol prehlásený za víťaza. Stal sa z teba viac ako
premožiteľ. Udržuj svoje víťazstvo hovorením vierou naplnených slov. Viera predovšetkým
znamená vyjadrenie cez tvoje slová; ty sa neodlišuješ od svojich slov. Veci aké sa dejú s tebou
ako aj tebe sú výsledkom tvojich slov; dôvod prečo musíš vždy správne rozprávať a vokalizovať
tvoju vieru.
Pochop to: satan nemôže zastaviť tvoj úspech; on už bol porazený. V Lukášovi 10:18 – 19
Ježiš uviedol „Povedal im: Videl som satana ako blesk padať z neba. Ajhľa, dal som vám moc
šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám
neuškodí.“ Kolosenským 2:15 prezentuje viac intenzívny obraz ohľadne víťazstva Ježiša nad
satanom a jeho kohortmi z pekla „Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne
posmechu, triumfujúc nad nimi.“
Preto ak okolnosti tvojho života nie sú zladené zo životom víťazstva a dominancie aké
Kristus pre teba získal, je na tvojej zodpvednosti vyvolať zmenu. Nenariakaj o tom; nereptaj;
vyslov slová viery. Možno si zažíval ťažkosti zo svojim zdravím, hovor a vyvolaj zmenu! Ježiš
povedal – budeš mať to čo povieš; preto rozprávaj Slovo. Možno je to v tvojom zamestnaní,
financiách alebo rodine; odmietni akceptovať porazenie a prehru. Miesto toho deklaruj
víťazstvo.
Tvoje požehnanie sa nachádza práve na jazyku čo más v ústach. Nesťažuj sa ohľadne toho
sváru; rozprávaj k nemu. Nariaď zmenu situácie a stavu v mene Ježiš a tak sa aj stane. Sláva
Bohu!
VYZNANIE
Mám nezničiteľný a nepremožiteľný život Boha a vždy kráčam s týmto vedomím. Zakaždým žijem
vo víťazstve, zdraví, prevahe a spravodlivosti. Slovo viery je na mojom srdci a jazyku mocné čo ma za
následok moje prevládanie nad okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 22:28; Kazateľ 8:4; 1.Timoteovi 6:12
1.ročný Biblický plán: Matúš 13:44 – 14:1 – 12; Genezis 46 – 48
2.ročný Biblický plán: Skutky 10:34 – 43; Jób 11 – 12

21

Pastor Chris
NAVRHNUTÉ PRÁVE PRE TEBA
Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad
možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť (1.Korintským 10:13).
Tak ako existuje na mieru ušité (značkové) oblečenie, kabelky či topánky a podobne,
rovnako sú „navrhnuté problémy“ prispôsobené jedine pre teba. Výzvy akým v živote čelíš nie
sú naplánované pre nikoho iného, len pre teba. Preto si zaumieň ostať nadšený z neobyčajných
problémov čo prídu do tvojej cesty, lebo sú tam na to aby si ich ty premohol.
To je dôvod prečo Slovo hovorí „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás
rozličné pokúšania“ (Jakub 1:2). Si navrhnutý pre víťazstvo. Problémy sú priťahované smerom k
svojmu riešeniu. Preto uvítaj ťažkosti. Tvoj postoj k životným výzvam by mal byť o absolútnom
úspechu a totálnom víťazstve, bez ohľadu na konkrétnu situáciu.
Situácia akej vo svojom živote čelíš nie je (skutočným) problémom, a rovnako nezíska
Božiu pozornosť dokonca ani to ako sa o tom celom cítiš. To čo získa Jeho pozornosť je spôsob
ako s tým naložíš. On sa „netrápi“ nad vážnosťou problému akému čelíš, pretože Boh vie, že ty
si narodený z Neho; si viac ako víťaz. Všetko čo Boh od teba chce je učiť sa Jeho Slovo a získať
múdrosť Kráľovstva fungujúcu v tvojom duchu, aby si vždy dokázal odpovedať tým správnym
spôsobom. Keď sa postavíš ku každej dileme s odpoveďou Kráľovstva, nikdy nestratíš
2.Korintským 4:17 hovorí „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu
hojnosť večnej slávy.“ Kvalita a potenciál ťažkostí čo prichádzajú tvojim smerom určia kvalitu
tvojej osobnosti, tvojho povýšenia a miesta do akého ťa Boh určil. Čím menšie sú tvoje
problémy, tým menšia bude aj tvoja hodnosť.
Buď inšpirovaný ľuďmi, ktorí čelili ťažkým časom a prešli cez ne; a nie zbabelými
jednotlivcami čo sa vykrútili zo všetkého keď nadišiel deň nepriateľa. Biblia hovorí ak sa vzdáš
v deň súženia, znamenáš úbohý examplár (Príslovia 24:10 ang TLB). Konfrontuj výzvy a vyhraj.
Ak sa domnievaš, že tvoje problémy sú veľké, potom by si mal byť rád, pretože to znamená že aj
ty si veľký; je to tvoja príležitosť dokázať Božie Slovo. Postav sa k problému priamočiaro! Tvoja
viera je všetko čo potrebuješ. Tvoja viera v Slovo bude zakaždým prevládať a prenesie ťa cez tú
situáciu.
MODLITBA
Ďakujem požehnaný Otec, za moc Tvojho Slova ako aj jeho schopnosť prinášať výsledky v mojom
živote. Moja viera je navýšená a posilnená pre panovanie nad okolnosťami a prekonanie akejkoľvek výzvy
čo môže prísť do mojej cesty, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:7 – 9; 1.Korintským 10:13
1.ročný Biblický plán: Matúš 14:13 – 36; Genezis 49 – 50
2.ročný Biblický plán: Skutky 10:44 – 11:1 – 3; Jób 13 – 14
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Pastor Chris
DOMINANCIA NAD TÝMTO SÚČASNÝM SVETOM
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše
hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku (Galatským 1:3 – 4).
Ako nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, naraz si zatiahnutý do troch rozličných svetov.
Tým prvým je ako ho náš úvodný verš nazýva „tento súčastný zlý vek.“ Ježiš Kristus dal
samého seba za naše hriechy, aby nás mohol vyslobodiť z „tohto aktuálneho zlého sveta.“ Je to
svet zla riadený z iného sveta.
2.Korintským 4:3 – 4 nazýva satana bohom tohto sveta; tento terajší zlý svet. Grécke
slovo je „aion“ čo znamená tento vek a tento prítomný systém. Satan sa stal bohom tohto sveta
ako dôsledok Adamovej veľzrady voči Bohu v záhrade Eden. Adam stratil svoju (pôvodnú)
autoritu akú mal nad zemou voči satanovi, pretože on (Adam) neposlúchol Stvoriteľal. Smutné
je, že v dnešnom svete každý jeden nezregenerovaný človek žije pod dominanciou a otroctvom
satana.
Efezským 6:12 nám poskytuje hlbší náhľad. Uvádza sa tam „Veď náš boj nie je proti krvi
a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým
duchom v nebesiach.“ Podľa toho hneď vieme ako na tomto svete existuje ďalší svet temnoty;
nazýva sa kráľovstvom temnoty. Súčasný zlý svet má teda duchovné kráľovstvo tmy a to mu
dominuje. Toto kráľovstvo temnoty je prístavom všetkých duchovných síl zla čo zápasia s
ľuďmi vo svete.
Ale vďaka patrí Bohu! Kolosenským 1:13 nás informuje ako Boh „ …vytrhol nás z moci
tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ Takže v Kristovi Ježišovi sme boli
vyslobodení z moci tohto súčasného zlého veku a teraz sme prenesení do kráľovstva Božieho
drahého Syna. TERAZ žijeme a pôsobíme z toho kráľovstva.
Toto celé by malo napomôcť viac porozumieť čo tým Ježiš myslel keď povedal vy ste vo
svete, ale nie ste z tohto sveta, lebo patríte do inej sféry. My sa nachádzame na tomto svete aby
sme mu dominovali a panovali nad mocnosťami temnoty, rovnakým spôsobom ako Ježiš
dominoval svetu v časoch Jeho pôsobenia na zemi. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za ukázanie mi nádhernej reality v Tvojom Slove. Ja nie som z tohto sveta;
dominujem mu, žijem nad a za jeho systémom, ekonomikami a hospodárstvom. Ja narábam s vyššími
princípami Tvojho Kráľovstva, lebo väčší je On ktorý sa nachádza vo mne ako ten čo je vo svete. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; 1.Ján 4:4
1.ročný Biblický plán: Matúš 15:1 – 28; Exodus 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Skutky 11:4 -14; Jób 15 – 16
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Pastor Chris
HĽA AKO SI OSLÁVENÝ

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové
(2.Korintským 5:17).
Keď Adam a Eva neposlúchli Boha a jedli zo stromu poznania dobra a zla, Biblia uvádza
„ ... Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí ...“ (Genezis 3:7). Ich pád spôsobil „videnie“
nahoty a tak zrazu ostali zahanbení a dostali strach. Keď Boh zavolal na Adama v záhrade, ten
odpovedal „ ... Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa.“ Pánova odpoveď
na to znela „ ... Kto ti oznámil, že si nahý? ...“ (Genezis 3:11).
Záleží na tom čo vidíš a ako vidíš. Adam videl svoju vinu a hanbu, avšak to nie je čo Boh
od teba očakáva vidieť. Izaiáš 33:20 hovorí „ Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov! Tvoje oči uvidia
Jeruzalem; pokojný príbytok, ...“ V hebrejčine slovo „vidieť“ je preložené „chazah“ čo znamená
pozrieť sa a vidieť zo sféry ducha; vidieť neviditeľné. Práve túto schopnosť, a teda pozerať sa z
duchovnej sféry, bolo čo Adam a Eva stratili a preto viac nedokázali vidieť slávu.
Náš nosný verš hovorí „ … Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli, a hľa, nastali nové.“ Slovo „hľa“ v gréčtine „idou“ je príbuzné s hebrejským „chazah.“
Znamená to stať sa duchovne uvedomelý, vidieť a ožiť v tom čo vidíš. Boh chce aby si videl, stal
sa duchovne uvedomelým o tom ako si oblečený do Jeho slávy. Sláva, ktorá bola stratená je teraz
obnovená a zrealizovaná v Kristovi.
Takýto je význam Kolosenským 1:27 „Kristus v tebe nádej slávy“ čo predstavuje –
docielenú slávu; taká čo už dorazila! Ježiš povedal „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, ...“
(Ján 17:22). Preto pozeraj (duchovnými očami) ako si oslávený! Rímskym 8:30 perhlasuje „A
ktorých predurčil, ... tých aj oslávil.“
Neexistuje dôvod báť sa alebo utekať pred Bohom; On už zobral preč všetku vinu,
výčitky a
zahanbenie z tvojho života a teraz chce aby si videl ako si stal Jeho spravodlivosť v Kristovi
Ježišovi. Pozri sa na svoje ospravedlnenie vo viere a tiež ako máš pokoj s Bohom! Pozri ako si
víťaz a ostávaš úspešný naveky. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, milujem ťa; ďakujem za udelenie mi náhľadu do skutočností k tomu, aby som videl a
kráčal v Tvojej sláve. Môj život je vyjadrením Tvoje nádhery, dokonalosti a múdrosti, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:18; Izaiáš 60:1 – 2
1.ročný Biblický plán: Matúš 15:29 – 16:1 – 12; Exodus 3 – 5
2.ročný Biblický plán: Skutky 11:15 – 30; Jób 17
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Pastor Chris
POVOLANÝ MANIFESTOVAŤ BOŽIU SLÁVU
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové
(2.Korintským 5:17).
Kresťanstvo je ďaleko viac ako len chodienie do Cirkvi a pripojenie sa do skupiniek; je to
vlastne zjavenie, alebo odhalenie nového človeka v Kristovi; o tom kto je; aké sú jeho práva,
schopnosti a sláva v Kristovi Ježišovi.
Svet to má naozaj ťažké keď sa nás pozerá v snahe vypočítať alebo vysvetliť túto
súvislosť, pretože my sme ako Ježiš (1.Ján 4:17); ľudia sveta Ho nespoznali. Ján 1:10 hovorí „Bolo
vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal.“ Rovnako ani nás svet nepozná, pretože my
(veriaci) sme narodení z Neho. Nám veriacim patrí rovnaký život a nátura ako má sám Ježiš.
Pri jednej udalosti povedal Židom „Ja som z hora, vy z dola.“ Dávajúc im tak poznať, že
On nebol z tohto sveta; Ježiš predstavoval božstvo narodené do sféry zmyslov. Vošiel do tohto
sveta zo sféry ducha. Podobne ako bol On, aj ty sa nachádzaš vo svete – tomto fyzickom svete –
avšak ty nepochádzaš zo sveta (Ján 15:19). Narodil si sa z hora, aby si panoval nad týmto
svetom.
Rímskym 8:19 uvádza „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov
Božích.“ Bol si narodený za účelom kraľovania a manifestovania slávy Božieho kráľovstva tu na
zemi; o tom je Kresťanstvo: “Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým
národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z
tmy do svojho predivného svetla“ (1.Peter 2:9).
Aký je to len život a volanie! Ty si povolaný kráčať v sláve Božej a manifestovať ju.
Rovnakým spôsobom ako Ježiš prišiel na zem a tak zobrazil Všemohúceho a preukázal Jeho
slávu, ty si povolaný preukázať Boha.
Ak sa Hospodin zmieňuj o tom ako si zvolený preukázať Jeho slávu, znamená to že máš
schopnosť tak urobiť. Poteší to Otca, keď práve cez teba sily, kniežatstvá a vládcovia temnoty
budú podrobení a spoznajú mnohostranú múdrosť Boha (Efezským 3:10).
Dnes znamenáš samotné vyobrazenie Božej osobnosti; ty si naplnením Jeho sna a
pozvaný ukázať cnosť a dokonalosť Krista na zemi. Preto naplň svoje volanie!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za život čo presahuje tento svet. Mám vedomie o tom kto som ako aj
o prítomnosti toho Väčšieho, ktorý vo mne žije. Duch Svätý spôsobuje prevládanie Tvoje vôle a
spravodlivosti cez mňa, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; 1.Peter 2:9; Rímskym 8:29 – 30
1.ročný Biblický plán: Matúš 16:13 – 17:1 -13; Exodus 6 – 7
2.ročný Biblický plán: Skutky 12:1 – 10; Jób 18 – 19
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ODPOVEDAJ SPRÁVNYM MENOM
Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom
mnohých národov (Genezis17:5).
Pri študovaní Biblie si všimneš ako Boh zmenil mená určitých jednotlivcov, odkedy ich
problémy spočúvali práve v menách. Napríklad keď sa Jákob narodil bol pomenovaný ako
Jákob (podvodník). Vyrástol s týmto menom; oklamal svojho otca a brata; stal sa podvodníkom
až pokým nestretol Boha a jeho meno bolo zmené z Jákoba - podvodníka na Izrael, princ s
Bohom (Genezis 32:28).
Aké je len dôležité odpovedať na správne meno. Tvoje meno predstavuje destináciu
(osud); nikdy na to nezabúdaj. Ak náhodou meno akým si aktuálne pomenovaný je nevhodné
s ustanovením evanjelia a Božej dokonalej vôle pre tvoj život, potom ho zmeň. Nemôžeš byť
Kresťan a odpovedať na mená čo „zbožňujú“ satana či dokonca oslavujú modlárstvo. Ľudia
odpovedajú na rôzne mená a to špeciálne v Afrike. Ak nemáš úplnú istotu o pôvode a význame
svojho mena, zisti to; v prípade ak ide o nesprávne meno, zmeň si ho, pretože tvoje meno je
vyznanie.
Nová Zmluva konkrétne epištoly sú nasýtené s Božím zaopatrením pre nové stvorenie v
Kristovi Ježišovi. On nás pomenoval menami v súlade so životom a charakterom aký nám dal.
Hospodin očakáva od nás odpovedať a reagovať na tieto mená.
2.Korintským 5:21 nás napríklad nazýva „spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi.“ Ty
sa nepokúšaš stať spravodlivým, taký si už prirodzene; od času svojho Nového Pôrodu. Preto sa
nesnaž byť dobrým, svätým alebo spravodlivým. Odpovedaj na svoje meno a následne budeš
podľa toho aj žiť. Prehlás „Otče ďakujem, lebo Ty si ma urobil spravodlivým a svätým. Spravil
si ma silným, úspešným, prospešným a doknalým.“
2.Korintským 5:17 ukazuje ďaľšie meno podľa akého teba Boh pomenoval: nové
stvorenie; nový druh človeka. Možno si bol narodený s chorobou ovplyvňujúcu tvoju krv, ale
teraz ako znovuzrodený, odpovedaj na svoje nové (skutočné) meno! Ty si úplne nové stvorenie
bez minulosti! Zbavil si sa starej nátury, tej kde existoval problém s krvou a ostatné mravné
skazy a obliekol si sa do nového človeka, ktorý je stvorený v spravodlivosti a dokonalosti – celý
a kompletný po obraze Krista. Aleluja!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za slávne mená podľa akých si ma pomenoval, môj život je plný
slávy a dokonalosti. Zjavenie Tvojho Slova ma osvietilo a umiestnilo pre život kontinuálneho úspechu
a víťazstva, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 16:18; Galatským 3:29; 1.Peter 2:9
1.ročný Biblický plán: Matúš 17:14 – 18:1 – 14; Exodus 8 – 9
2.ročný Biblický plán: Skutky 12:11- 19; Jób 20 – 21
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SLOVÁ POŽEHNANIA

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v
Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3).
Boh ťa už požehnal s každou dobrou vecou aká existuje v Kristovi. Zdravie, prosperita,
víťazstvo, úspech, radosť, pokoj a každé požehnanie aké si dokážeš len predstaviť všetko z toho
je už (teraz) tvoje. Si požehnaný vo všetkom a so všetkým. To čo potrebuješ je vedomosť ako
dosiahnuť aby uvedené požehnania pracovali v tvojom živote.
Numeri 6:22 – 24 nám načrtáva myšlienku; hovorí sa tam „Hospodin hovoril Mojžišovi:
Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: Nech ťa požehná Hospodin a nech
ťa ochraňuje!“ Izraeliti boli požehnaní ako fyzickí pozemskí potomkovia Abraháma. Prečo by ich
ale kňaz potreboval požehnať? Je to kvôli slovám požehnania pretože tie musia byť vyslovené
na požehnaného.
Všimni si čo Boh urobil v knihe Genezis: Potom ako stvoril Adama a Evu, Biblia hovorí
Boh ich požehnal . Ako? So slovami! Hospodin povedal „Ploďte a množte sa ...“ (Genezis 1:28).
Príklad Ježiša predstavuje ďalší názorný príklad. Rozprávajúc o učeníkoch, Biblia uvádza
„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich“ (Lukáš 24:50). Ježiš pozdvihol
svoje ruky a vštepil požehnanie do Jeho učeníkov.
Niečo podobné povedal aj Pavol v Rímskym 1:11 „Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám
na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar.“ Pritom ako je Slovo slúžené, existuje niečo také ako
udelenie (odovzdanie, vštepenie) požehnania do teba a to zmení tvoj život naveky. Z toho
dôvodu kladieme dôraz a teda prečo je dôležité chodiť do spoločenstva. V Cirkvi dostávaš Slovo
požehnania, ktoré transformuje tvoj život. Zakaždým ako prijmeš Božie Slovo, dochádza k
pozdvihnutiu; tvoje život je zlepšený; požehnania nachádzajúce sa v tvojom duchu sú
aktivované a začnú pracovať.
VYZNANIE
Som potomok Abraháma a jeho požehnania spočívajú na mne! Som ako strom pri toku rieky, dobre
zavlažovaný a vždy prekvitajúci, prinášam ovocie spravodlivosti a zažívam bujný rast v každej oblasti
môjho života. Na utešených miestach sa mi skutočne dostalo dobrej výmeny a ja žijem v prosperite a
víťazstve každý deň. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:12 – 13; Filemon 1:6; Numeri 6:23 – 26
1.ročný Biblický plán: Matúš 18:15 – 35; Exodus 10 – 12
2.ročný Biblický plán: Skutky 12:20 – 25; Jób 22 – 23
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JEHO SLOVO JE ODPOVEĎ

Blázni pre svoje hriešne cesty, pre svoje viny trpeli. Sprotivil sa im všetok pokrm, dotkli sa až brán
smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On ich vytrhol z ich úzkosti. On poslal svoje slovo a
uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil (Žalm 107:17 -20).
Božie Slovo predstavuje moc Hospodina. Ide o silu čo produkuje uzdravenie a zdravie
pre chorého. Ak si bol napríklad na zhromaždení, sediac pod službou, alebo vplyvom Slova a
túžil si po uzdravení pre svoje telo, nepotrebuješ čakať na žiaden špeciálny moment modlitby. V
Slove sa nachádza uzdravenie pre teba. Uzdravenie začína v momente ako otvoríš svoje srdce na
prijatie Slova.
Prečítaj si opäť náš verš z úvodu; poskytuje desivý obraz o ľuďoch, ktorí boli v
ťažkostiach. Avšak potom čítame niečo veľmi pozoruhodné a utešujúce v predposlednom verši.
Hovorí sa tam „ … Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On ich vytrhol z ich úzkosti.“ Ako presne
ich teda Hospodin zachránil? Poslal svoje Slovo a uzdravil ich! Pánova odpoveď na ich bolesť a
úzkosť sa nachádzala práve v Jeho Slove! Tak znie Hospodinova odozva na akýkoľvek svár
ktorému ľudia čelia – Jeho Slovo!
Nezáleží na tom o aký problém sa jedná, ak sa zmocníš Božieho Slova, nastane zmena.
Funguje to s chorobou, nemocou a neduhmi tak isto ako s banktrotom, zlyhaním v škole,
rodinné problémy atď. V našom úvodnom verši sme nečítali o tom ako Boh vyslal modlitbu čé
by ich uzdravila; preto nešlo o modlitbu.
Možno práve teraz prechádzaš so svojim telom cez nejaké ťažkosti; prijmi Božie Slovo do
svojho ducha. Prehlás „Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, žije vo mne a On dodal
život do môjho fyzického tela. Som oživený cez Ducha Svätého, ktorý vo mne žije.“
Venuj pozornosť Božiemu Slovu a tvoje uzdravenie bude isté ako je isté Slovo. Príslovia
4:22 (ang MSG) hovorí „Tí, ktorí objavia tieto slová žijú, skutočne žijú; telom a duchom explodujú do
zdravia.“
MODLITBA
Drahý Otec, dnes som prijal do môjho ducha Tvoje Slovo a som očistený a oživený skrz-naskrz, od
koruny na hlave až po päty na nohách. Každé vlákno môjho bytia je zaplavené s božským životom, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20 – 22; Ján 15:3; Kolosenským 3:16
1.ročný Biblický plán: Matúš 19:1 -15; Exodus 1 – 14
2.ročný Biblický plán: Skutky 13:1 – 12; Jób 24 – 25

28

Pastor Chris
VYVOLENÝ POZNAŤ BOŽIE SLOVO

a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista
Ježiša (2.Timoteovi 3:15).
Potom čo Saul na ceste do Damasku postretol Pána, Ten vyslal za ním Ananiáša,
oddaného muža podľa zákona s nasledujúcimi slovami: „... Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si
poznal Jeho vôľu a videl Spravodlivého a počul hlas z Jeho úst“ (Skutky 22:14). Saul z ktorého sa
neskôr stal apoštol Pavol, dnes už nie je na scéne, ale za to ty áno; toto je Slovo Pánove pre teba,
keďže Ježiš povedal „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú“ (Matúš 24:35).
A naviac, Stvoriteľ je Otcom duchov; On adresuje ľudského ducha lebo ten je večný. Keď
Boh prehovorí, mal by si vedieť či zjavuje princípy, alebo rozpráva čosi na čo len konkrétna
osoba môže konať. Pán chcel aby Saul poznal, že bol vyvolený poznať Jeho vôľu – a teda Slovo.
Máš vôbec vedomie o tom ako si bol zvolený poznať vôľu Boha? Toto neznamená byť
vybraný len tak pre zvládnutie určitého zadania či zodpovednosti. Boh si ťa zvolil za účelom
odhalenia Jeho Slova do tvojho ducha. Napríklad Pán predurčil aby si práve dnes študoval tento
devocionál. Ak by ťa Boh nikdy nepozval k prijatiu týchto požehnaných slov (duchovných
zjavení), nikdy by si ich do seba ani neprijal.
Hospodin vybral teba cez posvätené dielo Ducha Svätého, aby On mohol zjaviť pravdu
do tvojho ducha: „Ktorí boli dopredu vybraní podľa informovanosti Boha Otca cez posvätnú prácu
Ducha … (1.Peter 1:2 ang NIV). On ťa dopredu poznal a oddelil k sebe, aby si mohol poznať
Jeho vôľu; preto nemôžeš nikdy rozprávať ako zmätený človek. To je dôvod prečo dokážeš
poznať Boha vo svojom duchu. On zaplavil tvojho ducha so slovom; jedná sa o svetlo Jeho Slova
ktoré dokážeš poznať a kráčaš v Jeho dokonalej vôle.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem že si ma vybral k poznaniu Tvojej vôle. Som zakorenený a uzemnený na
Tvojom Slove, prinášam ovocie spravodlivosti na Tvoju slávu. Na mojej ceste neexistuje dôvod pre
zakopnutie, pretože Tvoje Slovo osvetľuje moju cestu a na nej sa nenachádza žiadna tma, ale len život,
pokoj a úspech, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 3:15; Lukáš 8:10
1.ročný Biblický plán: Matúš 19:16 – 20:1 – 16
2.ročný Biblický plán: Skutky 13:13 – 25; Jób 26 – 2 7
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PREDURČENÝ K SLÁVE A DOKONALOSTI

Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol
prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj
ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil (Rímskym 8:29 – 30).
Boh nažíva vo večenosti a preto pozná aj budúcnosť. To čo my nazývame budúcnosť nie
je pre Neho žiadna budúcnosť, ale už história. On všetko ohľadne zajtrajška pozná a dokáže
pomôcť ti napraviť akúkoľvek chybu akú by si urobil, stačí ak sa Ho na to opýtaš. Tvoj
zajtrajšok nie je pre Hospodina prekvapením, pretože On je večný Boh: „Skôr, ako sa vrchy zrodili,
ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky“ (Žalm 90:2).
Biblia hovorí ako ťa Stvoriteľ poznal a predručil na podobu obrazu svojho Syna Ježiša.
On vopred pripravil tvoj život na slávu a excelentnosť. Uvažuj na chvíľu o tom čo povedal
Jeremiášovi: „Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky,
posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka“ (Jeremiáš 1:5). Toto nie je určené len pre
Jeremiáša; Boh vedel že ty vstúpiš na scénu a tak dopredu naplánoval pre teba putovanie na
predurčených chodníkoch.
Efezským 2:10 (ang AMPC) uvádza „Lebo my sme Božie (vlastno) ručné dielo (Jeho zručnosť),
pretvorení v Kristovi Ježišovi, [narodení nanovo] aby sme mohli konať tie dobré skutky aké Boh predurčil
(dopredu naplánoval) pre nás [kráčali na chodníkoch čo On v predstihu pripravil], aby sme na nich kráčali
[nažívali dobrým životom, aký On pripravil a usporiadal pre nás žiť]. Predurčenie v tebe pracuje.
Hospodin urobil každý špecifický plán pre tvoj život. Pritom ako máš s Otcom spoločenstvo cez
Slovo a Ducha Svätého, On ťa bude viesť na ceste tvojho určenia v Ňom.
1.Peter 2:9 nám dáva poznať ako sme povolaní, predurčení do života slávy a dokonalosti;
a teda nie do života choroby, slabosti, chudoby a porazenia. Tvoj je nadprirodzený život v
Kristovi. Ty nie si nikto; tvoj život je na slávu Boha. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za vysvätenie ma do života slávy, milosti a náklonnosti. Kráčam na
predurčených chodníkoch; preto žiaden z mojich krokov sa nepošmykne. Na celej životnej ceste
triumfujem. Ďakujem za vybudovanie ma v spravodlivosti, udelenie mi múdrosti činiť Tvoju vôľu v
každom čase, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; Efezským 1:11 – 12
1.ročný Biblický plán: Matúš 20:17 – 34; Exodus 16 – 17
2.ročný Biblický plán: Skutky 13:26 – 41; Jób 28 – 29
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SPOLOČENSTVO SO SLOVOM
Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je
z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja,
ale Duch oživuje (2.Korintským 3:5 – 6).
Božie Slovo je duch a život; ide viac ako len o písmená: „On nás uspôsobil, aby sme boli
služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje” (2.Korintským
3:6). Ježiš povedal „Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a
život” (Ján 6:63). Slovo nás buduje, pozdvihuje a transformuje zo slávy na slávu. To je dôvod pre
ktorý kladieme dôraz meditovať na Božom Slove.
Boh chce od teba meditovať na Slove, pretože On vie keď tak robíš, Slovo sa dostane do
tvojho ducha a stane sa ti osobným. Bude to „rhema“ per teba, čo znamená Božie špecifické
Slovo pre teba, v konkrétnom čase a pre špecifický účel. Ako študuješ a počúvaš Božie Slovo, v
tvojom duchu dochádza k nabudeniu vyslovenia slov na základe toho čo si študoval a bol
učený; nepotláčaj to. Vydaj to von zo seba. To je „rhema – slovo“ aké potrebuješ keď dôjde na
duchovné bitky.
Keď počuješ Slovo je to Boh kto rozpráva k tebe a On zakaždým chce aby si reagoval
odpovedaním. Takto perbieha spoločenstvo so Slovom, má to dočinenia s tvojou odpoveďou na
Slovo. Niektorí Kresťania si neuvedomujú, že musia odpovedať na Slovo; študujú Božie Slovo
akoby išlo o noviny alebo knihu príbehov; nie! Ty musíš mať spoločenstvo so Slovom. Tam
spočíva Sláva!
Pokial neuctievaš Božie Slovo, ono bude pre teba „cudzie.“ Kto je Slovo? Biblia uvádza
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha.
Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo” (Ján 1:1 – 3). Slovo je osoba; všimni si
zámeno „Ním“ v poslednom verši; Jeho meno je Ježiš! On predstavuje stelesnené Slovo; Slovo
prebývalo v ľudskom tele.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem že si mi dal Tvoje Slovo aby som žil podľa neho. Tvoje Slovo je svetlo, ktoré
ma spervádza; nikdy nebudem kráčať v temnote. Ako študujem Slovo a odpovedám naň, ono produkuje
výsledky v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 13:5 – 6; 2.Timoteovi 3:16 – 17
1.ročný Biblický plán: Matúš 21:1 – 32; Exodus 18 – 19
2.ročný Biblický plán: Skutky 13:42 – 52; Jób 30 – 31
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A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca
o niečo, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby
vaša radosť bola úplná (Ján 16:23 - 24).
Ježiš nikdy nepovedal "volajte na svätých čo odišli do neba aby sa ony za vás modlili",
tak ako to dnes robia niektorí Kresťania. Dokonca samotný Ježiš povedal On sa nebude musieť
za teba modliť, pretože sám Otec ťa miluje. Preto myšlienka o tom ako Ježiš po boku Otca prosí
za teba, čo sa domnievajú niektorí Kresťania, sa nezakladá na Písme. Prečítaj si Jeho slová: " V
ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, 27 lebo sám Otec
miluje vás, ..." (Ján 16:26 - 27).
Ako ukazuje otvárací verš, Ježiš nás učil ako sa treba modliť a teda v Jeho mene a nie cez
/ skrz Jeho meno. Existuje rozdiel medzi týmito dvoma. Modliť sa cez Jeho meno znamená
urobiť z Ježiša sprostredkovateľa. Modliť sa v Jeho mene predstavuje uplatnie moci advokáta
ktorú nám On dal. Keď nabudúce začuješ ako sa ktosi modlí a zakončí "skrze Ježiša Krista nášho
Pána" povedz tej osobe, že sa ešte nepomodlili, pretože ich modlitba nebude vypočutá.
Možno chceš povedať "Ale ja som sa modlil takým spôsobom a dosiahol som výsledky"
to preto lebo ešte stále si duchovné bábätko a Boh čaká na teba až vyrastieš. Biblia hovorí "Ale na
časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali" (Skutky
17:30). Ak sa domnievaš, že toto veľa neznamená skús vyhnať diabla hovorením "Skrze Ježiša
Krista, prikazujem ti vyjdi von"; nebude to fungovať keďže to nie je o čom hovorí Slovo.
Ježiš povedal v Markovi 16:17 "A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom
mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť" nepovedal "skrze moje meno." Modliť
sa v Jeho mene znamená uznať Jeho autoritu, slávu a Jeho osobnosť. Keď sa opýtaš Otca
prípadne Ho požiadaš o čokoľvek v mene Ježiš, je to akoby samotný Ježiš sa pýtal. My žijeme v
Jeho mene. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za právo zo zákona modliť sa v mene Ježiš a prijať odpovede. Dokonca aj
teraz, prehlasujem ako je môj deň požehnaný, plodný a produktívny v mene Pána Ježiša. amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:5 - 11; Ján 14:13
1.ročný Biblický plán: Matúš 21:33 - 22:1 - 14; Exodus 20 - 21
2.ročný Biblický plán: Skutky 14:1 - 7; Jób 32 - 33

