
1 Pastor Chris

VYVOLENÝ BEZ ÚHONY

 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred 
Ním (Efezským 1:4). 

Požehnania nového človeka v Kristovi sú skutočne veľmi hlboké. Prinajmenšom môžeme
povedať, že ide o naozaj nadprirodzené. Jedno z týchto požehnaní hovorí o  vyvolení v Kristovi
bez viny. Spoločnosť ťa môže obviňovať; tvoji rodičia, manžel / manželka alebo dokonca aj deti ťa
môžu viniť.  Susedia,  priatelia  a  spolupracovníci  ťa  môžu obviniť  ak  sa  niečo nepodarí.  Avšak
existuje jeden, ktorý nikdy nebude klásť na teba vinu – tvoj nebeský Otec. 

Prečo ťa za nič nevinní? Je tomu tak, lebo Ježiš prebral zodpovednosť za všetky naše
chyby a teraz si prezentovaný pred Otcom ako svätý, nevinný a bez hanby či výčitiek. Židom 3:1
hovorí „Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho
vyznania, Ježiša.“  Slovo nás nazýva „svätými bratmi.“ Ľudia sa môžu na teba pozerať ako na
nesvätého, ale Boh hovorí - ty si svätý a akceptovaný pred Ním v láske. 

To je dôvod prečo sa môžeme modliť  k Hospodinovi a očakávať odpovede.  Dokážeme
zmeniť beznádejné situácie odkedy máme právo byť vypočutí v prítomnosti Všemohúceho Boha.
Biblia nám v 2.Korintským 5:19  ukazuje niečo výstižné „ že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so
sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky ...“ Zamysli sa nad tým: Ak teda kvôli Ježišovi hriešnik nie je
vystavený zodpovednosti  za svoje hriechy,  čo potom ty,  ktorý sa nachádzaš v Kristovi  (študuj
Rímskym 5:10). 

Teraz si prečítaj Kolosenským 1:21 – 22 a zakrič od radosti! Hovorí sa tam „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
úhon.“  Všimni si dôvod zmierenia: postavil ťa svätého, nepoškvrneného a bez viny pred Boha. 

Nezáleží na tom ako veľmi ťa satan, alebo iní ľudia obviňujú, Boh si ťa vybral k sebe v
láske ako svätého a bez viny. Posilni sám seba s touto myšlienkou ešte dnes. 

MODLITBA

Drahý nebeský Otec, ďakujem za Tvoju lásku,  milosť ako aj spravodlivosť pracujúce vo
mne. Ďakujem za prijatie ma ako svätého a bez viny, ktorý stojí pred Tebou v láske. Dnes kráčam
v múdrosti, napĺňajúc tak Tvoje dobré potešenie pritom ako  produkujem diela spravodlivosti, v
Ježišovom mene. amen. 

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:1 – 2; Kolosenským 1:21 – 22 

1.ročný Biblický plán: Matúš 22:15 – 46; Exodus 22 – 23 

2.ročný Biblický plán: Skutky 14:8 – 18; Jób 34 – 35
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NAPLNENÝ SĽUB VEČNÉHO ŽIVOTA 

na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi  a vo 
vhodnom čase oznámil svoje slovo vo zvesti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho 
Spasiteľa Boh (Títovi 1:2 – 3). 

Niektorí Kresťania odkazujú na večný život akoby stále išlo o sľub od Boha;  teda niekedy 
tam v ďalekej budúcnosti. Áno išlo o sľub  ešte predtým ako začal svet, ale teraz je tento sľub už 
splnený. Božím plánom bolo urobiť večný život dostupný pre človeka cez kázanie evanjelia. Keď 
počuješ evanjelium, dostávaš tak príležitosť veriť a prijať večný život do svojho ducha. 

Ján  3:16  uvádza  „Lebo  tak  Boh  miloval  svet,  že  svojho  jednorodeného  Syna  dal,  aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“  Ak veríš v Ježiša potom máš večný život.
Ježiš povedal v Jánovi 5:26 „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v
sebe.“  Ján k nám rozpráva vo svojej epištole „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a
tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život“ (1.Ján
5:11 – 12). 

Všimni si ako nehovorí „Boh nám dá večný život“ Miesto toho píše „Boh nám dal (minulý
čas) večný život.“ Večný život je doslova hmatateľný už v tejto chvíli pre toho, kto má Ježiša: „ ... a
tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život.“ TERAZ máš večný život. Čo ale znamená ten
večný život? 

Pre veľa ľudí to predstavuje život, ktorý pokračuje a pokračuje na večné veky; ale to je iba
časť pravdy. Večný život je nadradený život Boha; druh života aký má sám Boh. Samotná esencia
božstva.  Preklad  z  gréčtiny  znie  „Zoë.“  Keď  sa  tento  (Zoë)  život  nachádza  v  tebe,  urobí  ťa
nadradeného voči  satanovi,  nenepadnuteľného pred chorobou a infekciou;  budeš v bezpečí  a
stálosti. Taký je význam nadprirodzeného života; život a charakter Boha, ktorý nahradil (pôvodný)
ľudský život pri tvojom znovuzrodený. Sláva Bohu! 

MODLITBA

Požehnaný Otec,  ďakujem za večný život  v  mojom duchu.  Nie  som obyčajný;  božstvo
pracuje vo mne. Božský život prúdi v mojej bytosti! Ako má Otec  život v Sebe ja takisto, lebo som
pripojený  k Božiemu druhu; ako je Ježiš tak som aj ja. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium: Ján 17:3; 1.Ján 5:13

1.ročný Biblický plán: Matúš 23; Exodus 24 – 25 

2.ročný Biblický plán: Skutky 14:19 – 28; Jób 36 – 3 7 
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TY SI VYVOLENÝ POZNAŤ JEHO VÔĽU

Tu mi povedal: Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal Jeho vôľu a videl Spravodlivého a 
počul hlas z Jeho úst (Skutky 22:14). 

Nezregenerovaný človek nedokáže rozlíšiť ani kráčať v Božej vôle; ona ako aj spôsoby
robenia  vecí  sú  preňho  jednoducho  mystéria.  1.Korintským  2:14  uvádza  „Prirodzený  človek,
pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože
ich duchovne treba posudzovať.“  To však neplatí o tebe ako o znovuzrodenom. Ježiš hovoril ako ti
je dané poznať tajomstvá Božieho Kráľovstva (Marek 4:11; Lukáš 8:10). Ty si vybraný k poznaniu
vôle Boha. Také je naše dedičstvo v Kristovi. 

 Znamená, to že by nemali existovať pochybnosti ani nejasnosti v tvojom živote; ty dokážeš
kráčať  a  postrehnúť  Božiu  perfektnú  vôlu  a  to  v  každom čase.  Niektorí  Kresťania  sa  našli  v
situáciách kde nevedeli ako znie Božia vôľa; pokúšali sa spraviť rozhodnutie a pritom nevedeli čo
urobiť. Nie! Taký by nemal byť tvoj zážitok. 

V Kolosenským 1:9 čítame niečo poučné. Kresťania v Kolosách v čase Pavlovej epištoly
boli  ešte stále bábätkami v Kristovi.  Preto sa obaja (Pavol a Timotej)  za nich modlili,  aby boli
naplnení  poznaním Božej  vôle:  „Preto aj  my odo dňa …  neprestávame sa modliť za vás a
prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti.“
Obaja (Pavol a Timotej) sa predsa nemohli  modliť za Kolosánskych Kresťanov za účelom  ich
naplnenie v poznaní Božej vôle, ak by oni  dvaja ešte neboli naplnení s poznaním Otcovej vôle. 

To je  jeden z dôvodov prečo kladieme dôraz  na meditáciu  na Slove a  spoločenstvo s
Duchom Svätým. Boh a Jeho Slovo sú jedno a preto Jeho Slovo znamená takisto vyjadrenie Jeho
vôle. Naviac Slovo Božie charakterizuje múdrosť Boha a múdrosť je kráčať vo vôle Božej. Spoznaj
Slovo a potom  nebudeš nikdy kráčať v zmätku. 

Efezským 1:9 nám hovorí  ako Boh objasnil  tajomstvo Jeho vôle podľa svojej blahovôle,
ktorú si predsavzal v Ňom. Preto teraz môžeš povedať „Som vyvolený poznať Božiu vôľu. Mám
nadhľad do tajomstiev a záhad Kráľovstva.“ Aleluja!

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem že si ma vybral k poznaniu Tvojej vôle. Pritom ako meditujem na
Slove a mám spoločenstvo s Duchom, Tvoja vôľa je odhalená v mojom duchu a ten je oživený
zatiaľ čo ja  mám náhľad do tajomstiev a záhad. Tvoja múdrosť Otče mi udáva smer, spôsobuje
zjavenie spravodlivosti všade tam kam idem, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:9 – 10; Kolosenským 1:9 – 10

1.ročný Biblický plán: Matúš 24:1 – 35; Exodus 26 – 27 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:1 – 11; Jób 38 – 39 



4 Pastor Chris

POŽEHNANIE Z POČÚVANIA SLOVA

Hľa urobil  som teda podľa tvojich slov. Dal som ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe
podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe (1.Kráľ 3:12 ang KJV). 

Náš Boh je úžasný. On je tak veľký a mocný. Jeho Slovo je večné a vždy isté, produkujúce
v tebe a pre teba každé posolstvo aké v sebe nesie. Keď Hospodin rozpráva, čokoľvek On povie
tak sa stane. Preto je veľkým požehnaním počuť Boha a prijať Jeho Slovo. Čo On povie, že je
(existuje)  naozaj  tak  je.  Jeho  Slovo  je  všetko  čo  ty  potrebuješ  vo  svojom  živote  týkajúc  sa
akejkoľvek situácie a v akomkoľvek čase.

Napríklad Biblia uvádza, Pán sa vo sne v noci zjavil Šalamúnovi  a dal mu prázdny šek.
Opýtal sa ho „Čo chceš?“ Šalamún sa opýtal pre múdrosť a porozumenie (1.Kráľ 3:8 – 9). Boh
nevyslal anjela z neba, aby otvoril Šalamúnovu hlavu a vložil do nej múdrosť. Hospodin taktiež
nedal Šalamúnovi niečo na zjedenie či vypytie aby sa stal múdry. Všetko čo k celej záležitosti
povedal znelo „Šalamún, je to tvoje!“ 

Presne  to  čítame  v  našom  úvodnom  verši.  V  momente  ako  Boh  vyriekol  tieto  slová,
Šalamún  sa stal tým čo Boh povedal. Ó aké je to len požehnanie počúvať Boha! Hospodin spravil
to isté s Abrahámom, ktorý sa v tom čase ešte menoval „Abrám.“ Boh povedal  „Už sa nebudeš
volať Abrám, tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa určil za otca mnohých národov“ (Genezis
17:5). 

Abrahám nemal žiadne deti, pretože jeho žena bola neplodná, ale Boh povedal „Urobil som
ťa otcom mnohých národov.“  Boh nepovedal  „Urobím z teba otca mnohých národov;“  nie.  On
povedal  „Tvoje  meno  je  teraz  Abrahám,  pretože  som  ťa  urobil  otcom  veľkého  ľudu.“  Kedy
konkrétne urobil  Boh z Abraháma otca mnohých národov? Stalo sa to okamžite ako Hospodin
vyriekol Jeho Slovo k Abrahámovi a zmenil meno! 

Prečítaj si Rímskym 4:19 – 20 kde Abrahám začal vyznávať to čo Boh povedal o ňom, Sára
jeho žena prijala silu počať (Židom 11:11). Tak to funguje: keď Boh čosi povie, staneš sa tým; v
momente ako odpovedáš potvrdením tej istej veci. 

VYZNANIE

Som  narodený  z  neporušiteľného  semena  Božieho  Slova.  Som  nepremožiteľný  a
nezničiteľný, lebo Božie Slovo je môj život. Som posilnený so všetkou mocou v mojom vnútornom
človeku a preto môžem všetky veci cez Krista, ktorý ma posilňuje. Aleluja! 

Rozšírené štúdium: Príslovia 4:10; Príslovia 4:20 – 22; Izaiáš 55:10 – 11 

1.ročný Biblický plán: Matúš 24:36 – 51; Exodus 28 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:12 – 21; Jób 40 – 41 
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SPOLOČENSTVO LÁSKY

Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho 
bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho (Ján 14:23). 

V hornom verši Pán Ježiš povedal „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slová: a môj Otec
ho bude milovať ...“ to nastoluje otázku: „Nemiloval už Otec každého?“ Ján 3:16 hovorí „Lebo tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.” 

Keď rozprával o tom ako bude Otec milovať každého kto zachováva Jeho slová, nemyslel pritom
na všeobecnú lásku Boha,  ale lásku čo pestuje spoločenstvo.  Otec si  ťa všimne a bude mať
špeciálne spoločenstvo s tebou ak Ho ty miluješ. Ak má niekto takúto hlbokú lásku pre Majstra, On
hovorí „ ... my (Otec a Syn) prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“ 

Nemá tým na mysli (jednorazovú) návštevu, ale skôr to, že Otec  a Syn si vybudujú ústredňu v
tebe. Objavil som to veľa rokov dozadu a urobilo to hlboký dojem na môjho ducha. Nedokázal som
sa odtrhnúť od frázy „ .. budeme prebývať u neho“ pretože som pochopil čo to znamená. Jedná sa
o úžasné spoločenstvo; neoddeliteľnú jednotu s božstvom. Ty si v Ňom a On je v tebe; ty si sa stal
Jeho strediskom prevádzaky, zatiaľ čo On má v tebe bydlisko. 

To je (vec) čo ťa v živote separuj – tvoje spoločenstvo s Pánom v láske. Vášnivo miluješ Pána, a
On je všetkým čo ty hľadáš.  Tvoja láska pre Neho je dôvod prečo sa modlíš,  postíš,  študuješ
Slovo, získavaš duše a robíš veci aké robíš. Z toho dôvodu sa zúčastňuješ každého stretnutia v
cirkvi a si oddaný pre veci Ducha. 

Tieto väčšie Božie požehnania zažijú jedine veriaci, ktorí sa nachádzajú v uvedenej triede a teda v
spoločenstve s Ním cez lásku a nie podľa zákona. 

VYZNANIE

Požehnaný Otec, Ty si môj život a všetko čo hľadám. V tebe žijem, hýbem sa a mám svoje
bytie; Ty si môj pokoj, útočisko a moja sila. Prebývam v Tebe rovnako ako Ty prebývaš vo mne.
Prinášam ovocie spravodlivosti a kráčam v Tvojich väčších požehnaniach v Ježišovom mene. 

Rozšírené štúdium: Ján 15:5; 1.Korintským 1:9; 1.Ján 1:3

1.ročný Biblický plán: Matúš 25:1 – 30; Exodus 29 – 30 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:22 – 31; Jób 42 
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KRISTUS JEŽIŠ – ŽIVÝ CHLIEB

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). 

V Jánovi 6:32 – 33 Ježiš pri odpovedaní  Židom povedal „ … Nie Mojžiš dal vám chlieb z
neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a
dáva svetu život." Potom v štyridsiatom deviatom verši  podoprel  tento bod:  „Vaši otcovia jedli
mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho,
neumrel.“ Na tomto mieste rozprával o sebe – živom chlebe. 

Božie Slovo je chlieb, ktorý prišiel dole z neba. Ježiš vysvetlil svojim učeníkom ako chlieb o
ktorom rozprával bol On sám: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho
chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta“ (Ján
6:51). Neskôr apoštol Pavol v 1.Korintským 10:17 odhaľuje „Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme,
čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“ 

Ak sme jeden chlieb s Ním, potom to znamená že máme rovnaký život, lebo sme narodení
zo Slova (1.Peter 1:23), rovnako ako On je Slovo čo sa stalo telom (Ján 1:14). Kolosenským 1:18
uvádza  „ Ako On (Kristus) je hlavou tela, cirkvi,  ...“  Hlava a telo zdieľajú rovnaký život. Ak my
zdielame Jeho život, potom takisto zdielame Jeho zdravie, prosperitu, silu a slávu. 

Niet divu keď sme nazvaní spoločníkmi na Božom druhu; o tom čítame v našom dnešnom
texte hneď z úvodu. 1.Ján 4:17 hovorí  „ … pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“  Z
toho  dôvodu  musíme  kráčať  ako  kráčal  On:  v  sláve,  spravodlivosti,  sile,  prevahe  a  večnom
víťazstve, lebo zdieľame Jeho život – spoluúčastníci živého chleba – Pána z nebies. Aleluja! 

VYZNANIE

Som pričlenený k Božiemu druhu,  narodený zo Slova a Ducha Pánovho.  Mám božský
pôvod; preto žijem nad týmto svetom a okolnosťami. Nemožno ma zničiť odkedy kraľujem v živote
Ježišom Kristom, ktorého veľkoleposť a diela slávy sa vo mne mocne nachádzajú. Aleluja! 

Rozšírené štúdium: Lukáš 22:19; Ján 6:35; 1.Ján 4:17 

1.ročný Biblický plán: Matúš 25:31 – 46; Exodus 31 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:32 – 41; Žalm 1 – 2 
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NEPÝTAJ SA NA SILU … DEKLARUJ SILU 

Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 
aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom 
človeku (Efezským 3:14 – 16). 

Apoštol Pavol mal tak krásne a mocné porozumenie evanjelia Ježiša Krista. Uvažuj nad
jeho modlitbou z nášho úvodného čítania; všimni si, že sa nemodlil za seba, ale za cirkev v Efeze,
aby ľudia boli posilnení s mocou vo vnútornom človeku cez Ducha Svätého. On sa modlil takým
štýlom, lebo dobre poznal ten stupeň v akom by mali Kresťania pôsobiť.  Pavol v tom čase už
fungoval na takej úrovni; rozpamätaj sa na to ako vo Filipským 4:13 vyriekol  „Všetko môžem v
Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ 

Poznáš Pána ako svoju silu? Rozpoznal si  Ho ako silu  tvojho života? Dávid povedal  v
Žalme 27:1 ang KJV „ …  Pán je silou môjho života ...“  Preto sa nemáš čoho ľakať; nič nie je
nemožné; žiadne obmedzenia; ty vždy a v každej situácii triumfuješ. 

Zakaždým vyznaj ako je Pán tvojou silou; taký jazyk používa duchovne dospelý. Nepýtaj sa
Boha na silu; potvrď ako sa On stal tvojou silou. Deklaruj „Som posilnený s mocou pre každé
zadanie. Všetko môžem cez Krista, ktorý je mojou silou.“ 

Áno predtým ako si prijal evanjelium si mohol byť slabý a plachý, vedel si sa ľahko vzdať a
nedokázal si čeliť výzvam. Vďaka patrí Bohu! Biblia hovorí „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v
určený čas umrel za bezbožných" (Rímskym 5:6). Teraz si zapnutý z vnútra cez Jeho božskú silu!
Smelý a  statočný; odvážny vo viere. 

Biblia hovorí ako nám Boh dal ducha sily a lásky a zdravej mysle (2.Timoteovi 1:7); tak
teraz znie tvoja pieseň. Dokážeš čokoľvek bez toho aby si mal strach. Dokonca aj teraz, potvrď
ako urobíš väčšie veci pre Pána podľa Jeho sily čo v tebe mocne pracuje. 

VYZNANIE

Pán je sila  môjho života a  cez Jeho silu  ja  všetko dokážem. Som sebestačný v Jeho
sebestačnosti a tak pripravený pre akúkoľvek úlohu. Dominujem okolnostiam. Panujem a kraľujem
v živote podľa Jeho sily čo vo mne mocne funguje. 

Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; Filipským 4:13; Exodus 15:2

1.ročný Biblický plán: Matúš 26:1 – 30; Exodus 32 – 33 

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:1 – 10; Žalm 3 – 4 
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MUSÍŠ TO POVEDAŤ ABY SI TO ZAŽIL 

Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a 
nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to (Marek 11:23). 

Najkrajší prirodzený dar od Boha pre človeka je dar slov; schopnosť hovoriť a tvoriť slová.
Ty  si  tým čo hovoríš.  Tvoj  život  je  súhrn  slov  aké  vychádzajú  von  z  teba.  Náš  úvodný  verš
prízvukuje dôležitosť správneho formulovania tvojho života so slovami. Princíp je jasný: čo povieš
je to čo aj dostaneš. Život bude prinášať pre teba úrodu toho čo hovoríš – dobré alebo zlé. 

Pochop tomu, že v tejto otázke sa nenachádza neutrálne (stredné) územie. Niekto môže
povedať „Nehovorím vôbec nič; preto verím že bude so mňou všetko v poriadku“ nie; ono to tak
nefunguje.  Stále  budeš  mať  úrodu;  hoci  bude  zlá.  Je  to  podobné  ako  keď  máš  záhradu  a
odmietneš do nej čokoľvek zasadiť; niečo zaiste vyrastie samé od seba – burina. Smutné je, že
životy niektorých ľudí  takto vypadajú. Neuvedomujú si  svoju zodpovednosť pre udržanie sa vo
víťazstve, dominancii a prosperite. 

Boh už urobil všetko čo bolo nevyhnutné aby si ty mal a tešil sa z nadprirodzeného života v
Kristovi cez moc Ducha Svätého. Teraz je na tvojej zodpovednosti udržať veci v takom smere a
hlavne  cez tvoje vyznanie. Musíš potvrdiť  ako máš úžasný život, ak ho chceš aj žiť! Potrebuješ
potvrdiť a vyznať ako si bol povolaný do života slávy a cnosti; života sily, krásy a dokonalosti. 

2.Peter 1:3 hovorí „Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť,
keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou.“  Teraz môžeš vidieť
ako neexistuje  nič  čo  by  si  nemal.  Práve táto  skutočnosť  by  mala  formovať  základ  pre  tvoje
vyznanie vo viere. 

Nikdy nerozprávaj o nedostatku, chorobe, slabosti,  neschopnosti či strachu. Miesto toho
pokračuj s vyznávaním toho ako máš a kráčaš v dokonalom zdraví. Vyznaj ako je Pán tvoja sila,
tvoja spravodlivosť, úspech a prosperita. Neprestajne tak hovor a tvoj život sa bude uberať len
jedným smerom – hore  a dopredu. 

VYZNANIE

Môj život je svedectvom Božej milosti.  Dnes je vo mne zjavená Božia sláva pritom ako
kráčam v Slove a prinášam výsledky cez Slovo. Som plný sily, pretože Kristus sa nachádza vo
mne; On je moja spravodlivosť, múdrosť, úspech a prosperita. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium: Židom 13:5 – 6; Marek 11:22 – 23

1.ročný Biblický plán: Matúš 26:31 – 56; Exodus 34 – 35 

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:11 – 18; Žalm 5 – 6 
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ÚČELNÝ ŽIVOT 

Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo 
(Ján 4:34). 

Naše životy majú v Kresťanstve zmysel; takisto aj pre ten tvoj existuje účel. Nežiješ len tak
pre nič. Ježiš vedel a pochopil Jeho účeľ. V Jánovi 17:4 uviedol „Ja som Ťa oslávil na zemi, keď
som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“ Rovnako by si mal uvažovať aj ty; sláviť Otca by sa malo
stať tvojou vášňou a účelom pre existenciu. Spôsob ako osláviť  Hospodina znamená dokončiť
dielo aké On zveril do tvojich rúk. 

Objavil si Boží účel pre svoj život? Poznáš špecifický význam pre svoje bytie? Našiel si sa v
ňom? Otcovým účelom je spása celého sveta. Z toho dôvodu poslal Ježiša. Biblia hovorí „Lebo tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v Neho“  (Ján 3:16). V Písme čítame ako Boh netúži aby čo i len jeden zahynul, ale všetci
ľudia prišli k pokániu (2.Peter 3:9), a to je naša úloha. My sme Jeho partneri pri získavaní duší. 

Boh hľadá spôsob ako okrášliť životy ľudí v tvojom okolí a uviesť ich do spravodlivosti práve
cez teba; taký je význam života na Jeho oslavu; to znamená život plný účelu. Ty musíš dokázať
pozitívne ovplyvniť svoj svet a pomôcť ostatným okolo seba prijať spásu cez Božiu moc, ktorá v
tebe pracuje. 

Nezáleží na tom ako veľa ovocia a efektívnosti si dosiahol v  ostatných oblastiach tvojho
života,  potrebuješ  takisto  excelovať  pri  získavaní  duší.  Ty  si  spolupracovník  s  Pánom  (2.
Korintským 6:1) pritom ako prinášaš evanjelium k strateným, beznádejným, uboleným a skľúčeným
v tvojom svete  a iných regiónoch. 

Pamätaj si úspešný život je ten, ktorý teší Boha. To znamená život kde dosiahneš tie veci
aké ťa Boh povolal vykonávať a On ťa povolal stať sa tým bratom a sestrou čo získava duše –
služobník  zmierenia.  Taký  je  tvoj  účel.;  prines  Mu  slávu  tým,  že  budeš  horlivý  a  účinný  s
privádzaním duší ku Kristovi. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za príležitosť  a schopnosť čo si mi dal pre ovplyvnenie ľudí v mojej
sfére kontaktu so silou Ducha.  Ďakujem za Tvoje požehnania a nadprirodzené zaobstaranie v
mojom živote. Žijem aby som ctil Teba samotného. Môj celý život je zameraný na expanziu Tvojho
kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Matúš 28:19 – 20; 2.Korintským 5:14 – 16 

1.ročný Biblický plán: Matúš 26:57 – 75; Exodus 36 – 37 

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:19 – 28; Žalm 7 – 8 
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VIDIEŤ Z VNÚTRA

keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je 
večné (2.Korintským 4:18).

Pred fyzickým manifestovaním slávy, úspechu, víťazstva, prosperity a pokroku po akých 
v živote túžiš, všetko uvedené musíš najskôr vidieť zo svojho vnútra. Akonáhle tú vec raz v sebe 
uvidíš potom je tvoja. Nazýva sa to „vidieť neviditeľné.“ Nemôžeš mať niečo navonok ak si to 
najskôr nemal vo svojom vnútry.

Pri tomto bode sa niektorí ľudia strácajú. Ešte predtým ako nazvú niečo reálnym chcú to 
najskôr vidieť so svojimi fyzickými očami; to však nie je viera. Viera nazýva reálne to čo fyzické 
zmysli nedokážu vnímať.

Napríklad Boh povedal Abrahámovi „Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude 
tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov ...“ (Genezis 17:5 – 6). Abrahám ako prvé 
musel vidieť sám seba v pozícii otca mnohých národov. V čase keď Boh k nemu prehovoril už mal 
deväťdesiat deväť rokov a Sarah jeho žena okrem toho že mala po menopauze bola neplodná.

Aj napriek tomu, Biblia hovorí „O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa 
vo viere, vzdával Bohu slávu” (Rímskym 4:20). Hospodin mu povedal „Potom ho vyviedol von a 
riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy … Toľko bude tvojho potomstva” (Genezis 15:5). 
Abrahám uveril. Videl obraz svojho potomstva čo sa nedalo zrátať – bolo ich toľko ako hviezd – 
videl ich vo vnútry.

Keď študuješ verše Písma nauč sa pripojiť popri tom aj vyobrazenie; pozeraj očami svojho 
ducha; uver a konaj podľa toho. Nečakaj dovtedy pokiaľ „uvidíš“konkrétne fyzické vyobrazenie. 
Napríklad ak ti Duch hovorí „máš nové zamestnanie“ nehovor „akonáhle mi doručia zmluvu o 
zamestnaní poviem  dostal som novú prácu“; nie! Musíš si to najskôr privlastniť v duchu, keďže je 
to viac reálne v duchovnej sfére.

Uvedom si ako požehnanie spočíva v tom čoho sa zmocní tvoj duch a ty ako urobíš 
vyznanie ústami  tak celá vec sa  následne prejaví v tvojom svete. Preto pozeraj na svoje 
víťazstvo, prosperitu, zdravie, pokoj, pokrok a úspech z vnútra a naviac to vyznaj ústami.

MODLITBA

Drahý  Otec,  oči  môjho  ducha  sú  osvietené  aby  videli  a  pochopili  Tvoje  požehnania!
Ďakujem ti Otče, lebo vidím môj úspech, múdrosť, zdravie, bohatstvo, napredovanie, povýšenie a
víťazný život.  Moja viera je nažive, prevláda nad okolnosťami a situáciami v Ježišovom mene.
Amen.

Rozšírené štúdium: Žalm 50:2; Židom 11:6

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:1 – 26; Exodus 38 – 39

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:29 – 40; Žalm 9 – 10

http://1.ro/
http://2.ro/
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VIDIEŤ KRISTA V SEBE

Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, zaľúbilo sa vyjaviť vo 
mne svojho Syna … (Galatským 1:15 – 16). 

Apoštol Pavol v našom úvodnom čítaní svedčí o tom ako tešilo Boha zjaviť svojho Syna
Ježiša  Krista  v  ňom  (Pavlovi).  To  neplatí  len  pre  apoštola  Pavla;  je  to  volanie  pre  každého
Kresťana; ty ako znovuzrodený – Kristus je v tebe. Biblia hovorí „ … ktorým chcel Boh dať poznať,
aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás,  nádej slávy
(Kolosenským 1:26 – 27). 

Božím účelom pred začiatkom vekov bolo odhaliť Krista v tebe. Môžeš vidieť Krista v sebe?
Dokážeš vidieť  ako sa život  Krista nachádza v tebe? Ak je  Kristus  zjavený v tebe,  potom sa
nenájde žiaden priestor pre akúkoľvek formu choroby v tvojom tele. Nádej ako budeš opäť žiť,
nádej ako budeš navždy úspešný, nádej o tom že tvoj život bude skvelý, nádej o tom že v tvojom
živote nebude žiadne zlyhanie sú zjavenia o Kristovi v tebe. 

Možno máš diagnózu terminálnej choroby; nezúfaj. Ak dokážeš vidieť Krista v sebe potom
je koniec  tej nemoci. Biblia hovorí „Ak je Kristus v tebe, potom aj keby bolo tvoje telo vystavené
smrti kvôli hriechu, Duch dáva život pre spravodlivosť“ (Rímskym 8:10 ang KJV). Nezáleží na tom
aký veľký je ten tumor, život Krista v tebe spôsobí jeho rozloženie. 

Krv prirodzeného človeka je životom v jeho tele (Leviticus 17:11), ale keď si znovuzrodený,
Kristus sa stal tvoj život (Kolosenským 3:3).  Tvoja krv nie je to čo ťa udržuje pri  živote. Teraz
dokážeš lepšie pochopiť keď Biblia hovorí  „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími,
tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža,
ale z Boha“  (Ján 1:12 – 13).  

Ty si narodený z Boha; máš v sebe život Krista; On je tvojou silou. Kristus v tebe znamená
napredovanie, úspech a dokonalosť v tvojom živote; dni zlyhaní a temnoty sa navždy pomynuli!
Nech je požehnaný Boh! 

VYZNANIE

Kristus je vo mne! On je môj život a moje všetko! V Ňom žijem, hýbem sa  a mám moje 
bytie. V Ňom som navždy víťazný; predstavujem úspech; je zo mňa viac ako premožiteľ. Kristus je 
moja múdrosť, spravodlivosť a oslobodenie. Aleluja!

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:1 – 2; Kolosenským 1:25 – 27 

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:27 – 44; Exodus 40 

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:1 – 9; Žalm 11 – 13 
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POČÚVAJ JEHO SLOVO A BUDEŠ ŽIŤ

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre 
svoju trvalú priazeň voči Dávidovi (Izaiáš 55:3). 

V Starej Zmluve povedal Boh Mojžišovi – zhromaždi  deti Izraela k úpätiu hory aby som Ja
Hospodin mohol k nim prehovoriť (Exodus 19:10 – 11). Keď ľudia uvideli búrku a blesky ostali
vystrašení prítomnosťou Boha  a zvukom Jeho hlasu, to však nezmenilo ich životy (Exodus 20:18
– 19). 

Keď Saul z Tarzu na ceste do Damasku pustošil Cirkev, včase veľkého prenasledovania
rannej Cirkvi, zrazu z ničoho nič z neba sa zablyslo veľké svetlo a ožiarilo ho. Pavol padol na zem
a počul hlas Pánov v hebrejskom jazyku, zatiaľ čo jeho mužovia čo s ním išli si to vysvetlili ako
hrmenie. Kto dokáže počuť Boha a žiť? 

Vďaka patrí Hospodinovi! Ako znovuzrodený si bol vyvolený počuť Jeho hlas. Dôvod prečo
Saul  dokázal  počuť  Hospodina zatiaľ  čo jeho kolegovia  nič  nepočuli  hoci  rozumeli  hebrejčine,
nachádzame v Skutokoch 22:14 „ … Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal Jeho vôľu a videl
Spravodlivého a počul hlas z Jeho úst.“  

Niekto si povie „Ak by som počul Boží hlas priamo, zmenilo by to môj život“ nie! Iní ľudia
počuli rovnaký hlas a nezmenilo to ich životy. Nie je to o zvuku aký počuješ, ale o posolstve aké
zjavuje a teda či ty prijmeš alebo nerijmeš do seba  to posolstvo. Zakaždým ako vo svojom duchu
počuješ Božie Slovo, si nažive. Ježiš povedal človek by nemal žiť iba chlebom, ale každým Slovom
z úst Boha (Matúš 4:4). Vždy keď k nám Boh rozpráva, my žijeme; sme posilnení a požehnaní.

Rovnakým spôsobom ako denno denne konzumuješ  jedlo  a to ma za výsledok prísun
výživy do  tvojho tela, keď počuješ Božie Slovo každý deň, niečo to robí s tvojim životom; ostávaš
povzbudený a vykročíš  tým správnym smerom.  Úspech,  náklonnosť a  milosť  sú znásobené v
tvojom živote  pretože sa kŕmiš  na Slove.  Ježiš  povedal  „Veru,  veru,  hovorím vám:  Prichádza
hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť“  (Ján 5:25). Ján
odkazoval na duchovnú smrť. Preto keď počuješ evanjelium Krista, žiješ. Nezastav prísun pokrmu
na Slove. 

MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za pôsobivosť Tvojho Slova v mojom živote. Ono je môj život a ja
kráčam v  presnosti  Ducha,  lebo Slovo je  svetlom čo ma vedie  na mojej  ceste.  Dnes a  vždy
trimfujem cez Slovo, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Žalm 119:130; Príslovia 4:20 – 22; Matúš 4:4 

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:45 – 66; Leviticus 1 - 3 

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:10 – 21; Žalm 14 – 16 
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UZDRAVUJÚCA MOC BOŽIEHO SLOVA

Syn môj, dávaj pozor na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom! Nespúšťaj 
ich z očí, chráň si ich v hĺbke srdca. Veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú 
zdravím pre celé ich telo (Príslovia 4:20 – 22). 

Slovo zdravie preložené z nášho úvodného textu v hebrejčine znie „marpe“ čo znamená
medicína.  Preto  tento  verš  by  mal  po  správnosti  čítať  „  Veď  sú  životom pre  tých,  čo  ich
nachádzajú, sú zdravím [medicínou] pre celé ich telo.“ Božie Slovo je medicínou a teda má
uzdravujúcu (liečivú) silu.  Ak medituješ na Božom Slove,  ono zničí  v tvojom tele každú
formu choroby a neduhu. Biblia hovorí  „Poslal svoje slovo a uzdravil  ich a z hrobu ich
vyslobodil“  (Žalm 107:20). 

Božie Slovo predstavuje riešenie pre každú výzvu. Jeho potencia a pôsobivosť sa
nedajú zaprieť. Slovo má schopnosť transformovať tvoj život, nabudiť ťa pre víťazstvo a
naprogramovať pre dokonalosť. Ako medituješ na Slove zároveň v tvojom tele dochádza k
metarmofóze.  Ak  si  vystavený  zdravotným  výzvam,  nezúfaj.  Chop  sa  Božieho  Slova  a
nastane zmena. 

Ak náhodou neštuduješ alebo sa nenapĺňaš Slovom tak ako by si mal, vystavuješ
svojho ducha hladovke a to je nebezpečné. Je to podobné ľuďom, ktorí ostanú bez prísunu
fyzického jedla veľmi dlhý čas; zoslabnú a evantuálne ostanú náchylní k chorobe alebo
nemoci; ich imunita proti baktériám a vírusom sa rapídne zníži. Avšak ak sa dobre stravuješ
existujú šance, že sa rovnakým problémom s imunitou vyhneš. 

Božie Slovo robí pre teba oveľa viac ako dokáže fyzické jedlo. Ak ostaneš v Slove
budeš vždy zdravý a zvučný. Ak medituješ na Slove, ono vylieči problém s krvou, zbaví ťa
HIV, uzdraví tvoje kosti, srdce a pokožku. Jednoducho prinesie do teba život! Vylieči tú ranu
čo sa vzopierala liečbe. Hovor Slovo k tej slabosti; rozprávaj k rakovine; rozprávaj k svojim
krvným bunkám; prikáž uzdravenie pre cukrovku! Udržuj sa v zdraví s Božím Slovom. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo lebo ono znamená uzdravenie a zdravie pre moje
telo. Tvoje Slovo je mojou dennou meditáciou. S duchovným jedlom si opevňujem moju dušu a
telo  proti  korupčným  vplyvom  tohto  sveta.  Som  narodený  z  nepoškodeného  semena  Slova.
Prekonal som svet, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Žalm 107:17 – 20; Matúš 13:14 – 15 

1.ročný Biblický plán: Matúš 28; Leviticus 4 – 5 

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:22 – 34; Žalm 17 – 18 
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VYVOLENÝ STAŤ SA JEHO SVEDKOM

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha 
Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po 
všetky dni, až do konca sveta. Amen (Matúš 28:19 – 20). 

Vedel si že kvôli tebe ako Božom dieťati existuje pre ľudí vo svete nádej? Boh si vybral teba
za svojho svedka; aby si mohol povedať ostatným o spásonosnej sile Kristovho evanjelia a Jeho
láske. Slávne evanjelium požehnaného Pána bolo zverené do našej dôvery (1.Timotejovi 1:11).
Apoštol Pavol tomu rozumel a deklaroval „ ...  beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium”
(1.Korintským 9:16). 

Buď absolútne presvedčený o tom ako nič ostatné nie je tak dôležité ako byť efektívnym
svedkom pre Krista. Toto musí byť tvoja vášeň a tvoja láska – svedčiť ostatným ľuďom o Ježišovi.
Ty si k tomu vyvolený. Biblia hovorí „ ... Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa
musí  kázať  v  Jeho  mene  pokánie  na  odpustenie  hriechov  všetkým  národom,  počnúc  od
Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho” (Lukáš 24:46 – 48). 

Ako by si mohol ostať ticho? Potrebuješ povedať niekomu ďaľšiemu a takisto musíš dať pre
šírenie evanjelia.  Buď hrdým sponzorom evanjelia Ježiša Krista. Daj finančne pre veci Boha a
ostaň vytrvalý na stretnutiach kde sa diskutuje o expanzii Kráľovstva. 

Vo svojej sieti kontaktov – či už je to nemocnica, väznica, škola, dedina alebo kdekoľvek –
káž evanjelium. Povedz tým, ktorí ešte nepočuli a oslov tých ľudí čo nemali kontakt s evanjeliom,
pretože ono je skutočné a pravdivé; evanjelium je moc Boha pre spásu tých, ktorí veria. Apoštol
Pavol píše v 2.Korintským 5:13 – 15 „Lebo ak sme boli bez zmyslov, (bolo to) pre Boha; ak sme
rozumní, sme pre vás. Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých,
teda všetci umreli; a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel
a vstal z mŕtvych.” 

Nech láska pre Krista ťa donúti kázať evanjelium. Prihováraj sa za stratených vždy ako máš
príležitosť tak urobiť, pretože ty si Božím svedkom na zemi. 

MODLITBA

Bremeno zodpovednosti je na mne kázať evanjelium Krista. Som citlivý na vedenie Ducha 
pre slúženie evanjelia k unaveným a prinášam uzdravenie a zdravie k chorým, v Ježišovom mene. 
Amen. 

Rozšírené štúdium: Marek 16:15 – 18; Skutky 1:8

1.ročný Biblický plán: Marek 1:1 – 20; Leviticus 6 – 7 

2.ročný Biblický plán: Skutky 18:1 – 11; Žalm 19 – 20 
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ON JE TVOJ PODIEL 

Hospodin riekol Áronovi: V ich krajine nebudeš mať vlastníctva ani podielu medzi nimi. Ja 
som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov (Numeri 18:20). 

Z Písma chápeme ako Boh rozvrhol dedičstvo medzi rozličné kmene Izraela okrem Lévi. K
nim  sa  Hospodin  vyslovil  „Ja  som tvoj  podiel  a  tvoje  vlastníctvo  medzi  deťmi  Izraela.“  Inými
slovami „Ja som vaša časť / porcia! Ja som všetko čo potrebujete!“ Toto je úžasné! Aký bohatý
môžeš byť ak je Pán tvoj podiel? 

Žalm 24:1 hovorí „Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.“  Ak
je toto pravda a pravda to skutočne je, potom sa dá ľahko rozumieť, že zem a všetko na nej či vnej
patrí tebe, odkedy je Pán tvoj podiel. Niet divu keď Biblia hovorí ako sú všetky veci vaše! Teraz už
chápeš prečo hovorím, že sa nepýtam Boha na čokoľvek; všetky moje modlitby sú za ostatných
ľudí. Nemám nič na čo by som sa pýtal Hospodina, lebo mám Krista a Kristus je všetko. 

Keď táto pravda svitne  na teba,  trápenie sa pomynie;  zmení  to  tvoju mentalitu  a tvoje
svedectvá sa tiež zmenia. Žalmista poznal Pána ako svoj podiel a preto deklaroval „Hospodin je
mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi zaručuješ môj podiel“ (Žalm 16:5). 

Potom v Žalme 27:1 ang KJV žalmista svedčil „ … Hospodin je sila môjho života, koho sa
mám báť?“  (Žalm 27:1). Nepovedal „Ó Pane posilni ma“ namiesto toho prehlásil  „Hospodin je
posila môjho života!“ Keď poznáš, že Pán je tvoj podiel tak sa nepýtaš na silu; On je tvoja sila a ty
následne podľa toho svedčíš. 

Byť znovuzrodený znamená, že sa z teba stal  podielnik na dedičstve svätých vo svetle
(Kolosenským 1:12). Bol si prinesený do veľkého miesta (Žalm 18:19); miesto bohatstva, zdravia a
prosperity. Spoznaj a raduj sa zo všetkého čo ti patrí v Kristovi a to cez štúdium a meditovanie na
Slove.  Kráčanie v tomto svetle a ostatných pravdách Slova ťa vynesie do života nekončiacich
možností, slávy, dokonalosti a superhojnosti. 

MODLITBA

Ďakujem  Otče  za  to,  že  Ty  si  podiel  môjho  dedičstva;  smelo  deklarujem  ako  mi  na
utešených miestach pripadla výmena, a ja mám dobré dedičstvo, zdravie a prosperitu zatiaľ čo ma
dobrota a milosť nasledujú po všetky dni môjho života, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Genezis 15:1; Žalm 16:5; Žalm 119:57 

1.ročný Biblický plán: Marek 1:21 – 45; Leviticus 8 

2.ročný Biblický plán: Skutky 18:12 – 23; Žalm 21 – 22 
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POVEDZ PRESNE ČO CHCEŠ

 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo 
všetkých svojich modlitbách a prosbách (Filipským 4:6). 

Anglický preklad klasickej amplifikovanej verzie úvodného textu hovorí „Nerozčuľuj sa ani
nemaj  žiadnu  úzkosť  o  čokoľvek,  ale  v  každej  situácii  a  vo  všetkom  cez  modlitbu  a  petíciu
(jednoznačné požiadavky) s poďakovaním pokračuj v predstieraní tvojich potrieb pred Boha.“  Pán
od nás očakáva predstaviť Mu konkrétne požiadavky. Vyslov presne to čo chceš! 

Nie  je  dôvod  na  bezvýsledné  opakovanie  sa,  alebo  nadbytočné  slová.  Niektorí  veriaci
presne tak robia keď sa modlia, avšak Ježiš povedal „ ... A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako
pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní“ (Matúš 6:7). Niektorí
ľudia  robia  vágne  požiadavky.  Napríklad  počujeme  ich  povedať  „Pomôž  mi  Pane;  nemôžem
pokračovať takto naďalej“ mysliac si že on alebo ona sa pomodlili,  to však nie je jednoznačná
požiadavka.

Musíš uviesť presne akú pomoc chceš. Je to pomoc v tvojich financiách, so zdravím, v
zamestnaním alebo v rodine? Nech to je už čokoľvek, mal by si byť špecifický a konať na Slovo.
Náš otvárajúci verš ukazuje dva kľúčové elementy pre účinnú modlitbu: konkrétnu požiadavku a
poďakovanie. V Markovi 11:23 Pán Ježiš povedal „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.” 

Ježiš  nám nepovedal  rozprávať  k  „vrchom“  ale  k  „tomuto  vrchu“  učiac  nás tak  presne
špecifikovať pritom ako činíme našu vieru. Keď máš silnú a konkrétnu túžbu na zmenu, urob svoje
prehlásenie viery podľa toho a začni velebiť Boha za poskytnutú odpoveď. Jedine vtedy keď si
špecifický  so svojou požiadavkou dokážeš efektívne poďakovať  Bohu,  pretože vieš  keď sa to
naplní. 

Nezáleží na tom akým výzvam čelíš; odmietni trpieť alebo pochybovať! Povedz Otcovi to čo
chceš a uctievaj Ho za odpoveď. On povedal pýtaj sa a dostaneš aby tvoja radosť mohla byť plná
(Ján 16:24).  

MODLITBA

Drahý Otec, ďakuejm za moc v mene Ježiš a autoritu akú mám pre použitie tohto mena pre
vykonanie špecifických zmien po akých túžim. Ostávam udržiavaný mocou a autoritou tohto mena
a tak žijem vyšší život slávy aký si pre mňa pripravil. Dnes a vždy kráčam v božskej múdrosti
pritom ako pojednávam a zaoberám sa záležitosťami života, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Marek 6:25; Marek 11:23; Matúš 7:7 – 8 

1.ročný Biblický plán: Marek 2:1 – 22; Leviticus 9 – 10 

2.ročný Biblický plán: Skutky 18:24 -  19:1 – 7; Žalm 23 – 24 
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VEDOMOSŤ AKTIVUJE SILU SLOVA

 A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí  (Ján 8:32). 

Duchovné pravdy sa aktivujú cez poznanie. 2.Peter 1:3 uvádza  „ ... Jeho božská moc v
poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a
zbožnosť.” Príslovia  11:9  hovorí  ako  cez  vedomosť  –  zjavené  poznanie  –  spravodliví  budú
vyslobodení. 

Pritom ako študuješ a medituješ na Slove,  nielen že objavíš svoje dedičstvo v Kristovi,
takisto prijmeš vieru na stýkanie sa s Bohom a radovanie sa zo všetkého čo On sprístupnil pre
teba v Kristovi  Ježišovi.  Slovo znamená pravdu a ono má kapacitu a schopnosť urobiť z teba
úspešného, vybudovať ťa ako pevne stojaci mrakodrap a tiež zachovať ťa v zdraví. 

Nezáleží na tom kto si ani to ako vážny či beznádejný ten prípad podľa teba môže byť. Nič
nie je nemožné tomu kto žije podľa pravdy Božieho Slova. Život je nekonečný prúd požehnaní,
potešení,  úspechu a víťazstiev pre toho kto chápe a aplikuje princípy Božieho Slova. Slovo je
schopné zmeniť tvoj život ako aj premeniť ťa kompletne z nuly na úspech. Avšak k tomu potrebuješ
poznať Slovo. Ak nepoznáš Slovo, potom nemôžeš s ním narábať. 

Preto my učíme a kážene pravdu Božieho Slova, lebo keď rozprávame o požehnaniach aké
nám v Kristovi patria a ľudia si to skutočne uvedomia, následne začnú v týchto požehnaniach aj
kráčať. Cez vedomosť budú schopní privlastniť si požehnanie do svojich osobných životov. 

Napríklad  veľa  ľudí  vie  o  uzdravení,  avšak väčšina  z  nich  nebola  učená  ako  kráčať  v
božskom zdraví;  preto keď učíme dokonalé zdravie,  počujú o tom a dozvedia  sa ako božské
zdravie je  pre nich. Tá vedomosť vštepí vieru do ich ducha a aktivuje moc Slova v ich živote na to
aby kráčali v dokonalom zdraví. 

MODLITBA 

Drahý Otče, ďakujem za Ducha Svätého aby ma učil a odhaľoval pravdu o Tvojom Slove
určenú  pre  mňa.  Slovo  pracuje  vo  mne  dokonca  aj  teraz,  produkuje  život.  Som  ako  strom
zasadený  pri  vodnom  toku,  zakaždým  chutný  a  zelený,  vo  všetkom  a  všade  prosperujúci,  v
Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Príslovia 18:15; Príslovia 23:3 – 4; Filemonovi 1:6

1.ročný Biblický plán: Marek 2:23 – 3:1 – 12; Leviticus 11 – 12 

2.ročný Biblický plán: Skutky 19:8 – 20; Žalm 25 – 26 
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ON ŤA PRINESIE DO TVOJHO DEDIČSTVA

Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, 
čo je vo svete (1.Ján 4:4). 

V knihe Exodus 23:23 Boh prisľúbil deťom Izraela zem patriacu Amorejcom, Chetejcom,
Perizejcom, Kanaáncom, Chivijcom a Jebúsejcom. Obyvatelia týchto území boli obri ozbrojení a
vytrénovaní vo vojne. Očividne boli fyzicky silnejší a vypadali viac zastrašujúco oproti Izraelitom.
Ich mestá boli opevnené hradbami. Ako získa Izrael vlastníctvo na tejto pôde a spraví z Božieho
sľubu skutočnosť? Stalo sa tak cez Ducha Svätého. 

Hospodin  povedal  Izraelitom  „Lebo  môj  anjel  pôjde  pred  tebou  a  dovediem  ťa  k
Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom, Kanaáncom, Chivijcom a Jebúsejcom, ktorých vykynožím“
(Exodus 23:23). Všimni si ako neuviedol - môj anjel vás vovodie do tej zemi.  Je zaujmavé čítať
ako  spomína  stretnutie  s  nepriateľom:   Amorejcom,  Chetejcom,  Perizejcom,  Kanaáncom,
Chivijcom a Jebúsejcom. Hospodin išiel spôsobiť kolíziu medzi Izraelitmi a ich nepriateľmi. 

Nikdy sa neboj keď sa musíš stretnúť s protichodnými silami; ony sú pre teba chlebom. Boh
zapríčiní tvoj stret s nepriateľom vždy keď chce dať to čo ony okupovali dlhý čas avšak nepatrí im
to. Dôvod je jednoduchý: ty si potomok Abraháma. Duch Svätý prišiel do nás žiť za účelom urobiť z
nás šampiónov ako aj  uviesť dedičstva. Pokiaľ  nepoznáš Ducha Svätého, nevkročíš do svojho
dedičstva! Budeš žiť obyčajný život. 

Avšak  keď  spoznáš  Ducha  Svätého  staneš  sa  aktívnym  účastníkom  v  božskej
prirodzenosti;  budeš  hrať  svoju  úlohu  na  nebeskom  zážitku!  Nič  a  nikto  nebude  schopný  ťa
pripraviť o to najlepšie čo má pre teba Boh! Ostaneš presvedčený o Slove! Budeš poznať a žiť vo
svojom božskom dedičstve.  1.Korintským 2:12 hovorí  „My sme však neprijali  ducha sveta,  ale
Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ 

Duch Svätý pozná veci aké sú nám bezplatne dané od Boha. Nemusíš sa pre ne namáhať.
On ti ukáže tie veci; prinesie ti ich na pamäť a pochopíš ich. Potrebuješ ich ale vysloviť, pretože so
svojimi  ústami  tieto  veci  vynesieš  von  zo  sféry  Ducha  a  vnesieš  ich  do  materiálneho  sveta.
Vyhlásenie Slova to urobí reálnym v tvojom živote. 

MODLITBA 

Vzácny Duch Svätý,  potvrdzujem Tvoju prítomnosť v mojom živote.  Ty si  Pastier  mojej
duše; Ten ktorý ma vedie v dokonalej vôle Boha. Ďakujem za uvedenie ma do môjho slávneho
dedičstva v Kristovi Ježišovi. Prostredníctvom Teba, sa dnes a vždy teším z môjho vlastníctva v
dedičstve v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:12 – 13; Skutky 20:32 

1.ročný Biblický plán: Marek 3:13 – 35; Leviticus 13 – 14 

2.ročný Biblický plán: Skutky 19:21 – 29; Žalm 27 – 28 
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Z TEMNOTY DO SVETLA 

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). 

 Boh má vždy účel pre to čo koná; On nerobí veci len tak. Napríklad teba nevyviedol len z
temnoty, ale takisto ťa priviedol do Jeho úžasného svetla. Hospodin ťa vždy vyvedie von aby ťa
zároveň  uviedol  do  niečoho  (nového).  Kolosenským  1:1  uvádza  „vytrhol  nás  z  moci  tmy  a
preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna." 

Postrethol si ako ťa Boh nevyslobodil iba z moci tmy? To samo o sebe by bolo úžasné,
avšak On podnikol ďalší krok na to aby ťa katapultoval do Kráľovstva Jeho milovaného syna. Náš
úvodný verš zjavuje tvoju aktuálnu pozíciu: v Božom predivnom svetle; Jeho veľkolepé svetlo! Tam
sa nachádza tvoje trvalé sídlo a to znamená v tvojom živote nie je žiadna tma. 

Pripomína to slová Ježiša v Jánovi  8:12 kde povedal  „  … Kto mňa nasleduje,  nebude
chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“  My sme deti SVETLA, prebývajúce vo svetle a Pán je
Otcom svetiel (Jakub 1:17). 

Temnota reprezentuje hriech, smrť, zlo a všetky negativity spojené zo satanom. Ty si bol z
toho všetkého vynesený von vrátane chorby, nemoci,  depresie, chudoby, frustrácie a podobne.
Teraz si vošiel do milostivého a úžasného života v Kristovi; do slobody synov Božích. 2.Korintským
4:6 hovorí „Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach ...“ 

My (veriaci)  vidíme cez Hospodina; On je naším svetlom. Hovoriac prorocky, žalmista v
Žalme 36:9 uvádza  „Hostia sa hojnosťou Tvojho domu a napájaš ich z riavy svojich slastí.“   Ty
prebývaš v Božom svetle;  v Jeho Kráľovskom svetle kde panuješ nad temnotou,  manifestuješ
cnosť a dokonalosť Všemohúceho Boha. 

 MODLITBA 

Môj život je na slávu Boha. Dostal som nebeské zadanie preukázať cnosť a dokonalosť
božstva. Manifestujem moc a dokonalosť Krista ku každému v mojom svete. Ďakujem požehnaný
Pane,  za vynesenie  ma preč z  temnoty  a  prenesenie  do úžasnej  slobody synov Božích,  kde
kraľujem a panujem v živote, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:12 – 13; Príslovia 4:18; Izaiáš 60:1 – 3

1.ročný Biblický plán: Marek 4:1 – 20; Leviticus 15 

2.ročný Biblický plán: Skutky 19:30 – 41; Žalm 29 – 30 
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TY SI POŽEHNANIE

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal
v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3). 

Mentalitu akú od nás Pán očakáva mať, nie je druh ľudí čo majú potrebu pre požehnanie,
ale  skôr  tých  ktorí  sú  nadmieru  požehnaní  a  teda  znamenajú  požehnanie  (k  ostatným).  Náš
otvárajúci verš hovorí ako nás On požehnal so všetkými duchovnými požehnaniami na nebeských
miestach  v  Kristovi  (Efezským  1:3).  Preto  požehnanie  by  nemalo  byť  len  pre  naše  osobné
potešenie prípadne niečo čo si necháme len pre seba, ale je to viac o tom, že my znamenáme
požehnanie pre náš svet. 

V knihe Genezis 12:3 Boh povedal „Žehnať budem tých, čo teba žehnajú  ...“ Časť tvojho
dedičstva ako Abrahámovho potomoka znamená, že cez teba budú požehnané národy zeme.

Zober si za príklad Jozefa: Pán ho požehnal tak veľmi až mu všetci jeho bratia závideli.
Potom čo ho predali za otroka, Jozef sa stal správcom majetku u svojho pána Potifara. 

Biblia špeciálne zaznamenáva ako od toho času Potifar urobil z Jozefa dozorcu vo svojom
dome a nad všetkým čo mal. Pán požehnal Potifara a takisto aj jeho celú domácnosť a to všetko
kvôli Jozefovi; Pánove požehnanie bolo nad všetkým čo Potifar mal vo svojom dome a na poli
(Genezis 39:5). Aká to je úžasná realita!

Keď bol Jozef nespravodlivo poslaný do žalára kvôli falošnému obvineniu Potifarovej ženy,
zakrátoko nato sa stal hlavou väzňou pretože vždy rýchlo vedel pomôcť ostatným. Navyše pre
Jozefovu múdrosť celé Egyptské impérium bolo uchované od krutého hladomoru. 

Ak  si  požehnaná osoba  nezáleží  aký  druh zamestnania  vykonávaš:  tvoja  prosperita  je
zaručená. Tvoja práca je cesta pre požehnanie ostatných. Efezským 4:28 nám ukazuje aký je
dôvod pre zamestnanie. Hovorí sa tam „Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a
vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.“  Hospodin chce aby si pracoval, mal
prácu nie z dôvodu zárobku na živobytie, ale aby si bol požehnaním pre ostatných. 

Tvoja práca je príležitosť vyjadriť excelentnosť akú Boh do teba vložil. V tebe sa nachádza
toho tak veľa z čoho môže mať svet úžitok. Preto sa musíš stať tým najlepším čo predstavuješ a
požehnať svet s investíciou svojej osobnosti. Najdi (konkrétnu) potrebu a snaž sa ju naplniť. 

MODLITBA 

Môj život je na slávu Boha. Jeho požehnania sú evidentné a pracujú vo mne a cez mňa a ja
ich všetky rozdávam. Ďakujem Otče za navýšenú schopnosť pozitívne ovplyvniť môj svet pritom
ako slávne žijem pre Teba, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Genezis 12:2; 1.Peter 3:9; 1.Peter 2:9 (študujiná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Marek 4:21 – 41; Leviticus 16 – 18 

2.ročný Biblický plán: Skutky 20:1 – 12; Žalmy 31 – 32 
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OPRAVDIVÉ VYZNANIE

Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. 
Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (Jakub 5:16). 

Keď  Biblia  rozpráva  o  vyznaní,  veľa  ľudí  si  často  predstaví  spojitosť  iba  s  vyznaním
hriechov, avšak vyznanie zahŕňa omnoho viac  ako len to. Vyznanie znamená povedať s Bohom v
súhlase to isté; je to odvodené z gréckeho slova „homologia“; princíp v Božom Kráľovstve, ktorý
začína pri spáse Božieho dieťaťa. 

Nemohol  si  byť  spasený  bez  vyznania;  nemyslím  tým  vyznanie  tvojich  hriechov,  ale
potvrdenie (afirmácia) Lordstva Ježiša nad tvojim životom. Rímskym 10:9 – 10 hovorí „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.“  To je skutočné vyznanie,  ktoré ťa
katapultuje do spásy. 

Potom ako si sa stal Kresťanom a prijal si večný život, jedinýkrát kedy vyznáš niečo je v
príade ak spravíš čosi nesprávne. Mal by si rozprávať k Pánovi o tej záležitosti a tým si očistený. A
hoci  to  povieš  Bohu,  nevyznávaš  pritom  svoje  hriechy,  keďže  On  nám  nepovedal  aby  sme
vyznávali naše hriechy k Nemu; On o tom už aj tak vie. Jedine vyznávaš a uznáš svoje chyby k
svojim bratom a / alebo sestrám ktorých si urazil. Presne o tom čítame v našom úvodnom texte. 

Niekto  sa môže opýtať:  A čo napríklad 1.Ján 1:9  kde sa hovorí  „Ak vyznávame svoje
hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti?“
Niektorí ľudia veria, že tento verš znamená ako my všetci stále hrešíme; nachádzame sa akoby vo
večnom štádiu hriechu a vyznania; to však nie je pravda. Ten verš sa zmieňuje ak uznáme svoje
hriechy, Hospodin ich prečiarkne. 1.Ján 2:1 hovorí „ … Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca,
Ježiša Krista, spravodlivého.“  Všimni si, že nepovedal „Keď niekto zhreší“ ale „ak niekto zhreší“
dávajúc nám tak poznať, že hriech nie je večný. 

Naviac Biblia hovorí „Hriech totiž nebude panovať nad vami  ...“  (Rímskym 6:14). Aleluja. 

MODLITBA 

Ďakujem  požehnaný  Otec  za  moju  spásu  v  Kristovi,  a  tiež  za  odpustenie  a  totálne
zmazanie mojich hriechov. Ja som spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi, žijúca a manifestujúca
správnosť Boha na každom mieste, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Rímskym 3:24 – 26; 1.Ján 4:14 – 15

1.ročný Biblický plán: Marek 5:1 – 20; Leviticus 19 – 21 

2.ročný Biblický plán: Skutky 20:13 – 24; Žalm 33 – 34 
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ISTOTA V DEŇ KRÍZY
V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je 

On, takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17).
Chcem aby ste v našom úvodnom verši registrovali dve kľúčové slová. Tým prvým je 

„dokonalou“ čo znamená „byť kompletný“ a druhým je „súdu.“ Súd má pôvod z gréckeho slova 
„krisis“ z ktorého je zas odvodené slovo „kríza.“ Znázorňuje čas intenzívnej ťažkosti alebo 
nebezpečenstva. Preto ak máš krízu v Cirkvi alebo vo svojom zamestnaní, doma či v krajine kde 
žiješ, Boh chce aby si mal smelosť a istotu počas dňa krízy.

Markovo evanjelium 4 poskytuje o tom dôveru. Rozpráva príbeh ako učeníci ostali 
vystrašení uprostred besniacej sa búrky. Rozrušení v strachu zakričali na Ježiša „ ... Nedbáš, 
Majstre, že hynieme?“ (Marek 4:38). V tej hodine krízy – ten čas turbulencie – Ježiš sa nedal 
vôbec vyrušiť. S odvahou a nepopierateľnou istotou utíšil búrlivé počasie až nastal úplný kľud. 
Marek 4:39 hovorí „ ... A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal 
víchor a nastalo veľké utíšenie.”

Ježiš následne pokarhal učeníkov hovoriac im „Kde je vaša viera?“ Viera v čo? V Otcovu 
lásku! Takúto dôveru mal Ježiš. Ján 15:9 uvádza „Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; 
zostaňte v mojej láske.” Keď pôsobíš v Otcovej láske, staneš sa nebojácnym pred čímkoľvek 
pretože vies že Otec je s tebou a v tebe. Takéto spoločenstvo inšpiruje dôveru. Máš vedomie  ako 
prebývaš v Jeho láske. 1.Ján 4:18 hovorí „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa starch 
…”

Bez ohľadu čomu v živote čelíš, odmietni byť úzkostlivý; utíš tú búrku. Vydaj Slovo viery. 
Uzdrav chorých, prinavráť zrak slepým, otvor hluché uši a obnov zmrzačené končatiny! Napriek 
turbulencii deklaruj mier, pokoj a ticho nad situáciami a okolnosťami. Ostaň posmelený s istotou 
počas dňa krízy, pretože máš Otcovu lásku; znamenajúc, že ty zakaždým zvíťazíš.

MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za dôveru akú mám v Tvojom Slove a láske pre mňa. V hodine krízy 

nedávam žiaden priestor pre pochybnosť a nevieru; ostávam posilnený a mám istotu o tom, že Ty 
si zakaždým vo mne a so mňou. Žijem v neustálom víťazstve, nad nepriateľom a všetkými 
protivenstvami, v Ježišovom mene. Amen
Rozšírené štúdium: Príslovia 24:10; 1.Ján 5:4; Rímskym 8:31 – 37
1.ročný Biblický plán: Marek 5:21 – 43; Leviticus 22 – 23
2.ročný Biblický plán: Skutky 2025 – 38; Žalm 35 – 36

http://1.ro/
http://2.ro/
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ODDAJ SA DUCHU PRE SPREVÁDZANIE A SMEROVANIE

Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží (Rímskym 8:14).

Ľudská myseľ aj pritom najlepšom výkone je obmedzená a to má za následok, že nemôže
byť  použitá  Kresťanom ako  zaručený  ukazovateľ.  Kvôli  limitácii  ľudského  chápania,   nie  sme
schopní povedať veci čo sú pre nás dobré a takisto urobiť správne rozhodnutia až do momentu
pokiaľ sa nepozrieme do Slova a nedovolíme Duchu Svätému nás viesť.

Ježiš povedal „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude
hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci" (Ján
16:13). Oddať sa Duchu pre smerovanie a sprevádzanie urobí rozdiel v tvojom živote: tvoja cesta
bude navždy zaplavená svetlom. V každom čase budeš schopný kráčať a rozlíšiť  dokonalú vôľu
Boha. Odkedy máš svetlo života, nebudeš poznať žiadne namáhanie, pretože kráčaš na jasnej
ceste pokroku, víťazstva a úspechu. 

Ježiš povedal „ ... Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude
mať svetlo života.” (Ján 8:12). V Jeho svetlo vidíme svetlo a Jeho Slovo predstavuje svetlo. Žalm
119:130 ang AMPC hovorí „Vstup [a] rozprestretie Tvojich slov dáva svetlo; ich rozvinutie dáva
pochopenie (rozoznanie a chápavosť) k prostým.“  Božie Slovo má schopnosť priniesť ilumináciu
do  tvojho  ducha  a  poskytnúť  ti  náhľad  do  reality.  Preto  musíš  dovoliť  Slovu  v  Tebe  bohato
prebývať. 

Slovo a Duch sú jedno; keď otvoríš svoje srdce pre Slovo a Ducha Svätého, búrky života
nebudú  nikdy  schopné  zatieniť  tvoje  videnie.  Ako  ďaleko  chceš  vo  svojom  živote  zájsť?  Ako
úspešný sa chceš stať? Pán ťa zoberie omnoho ďalej ako si ty dokážeš predstaviť. On je viac
zatienený pre tvoj  úsepch ako si  ty  vieš  predstaviť  a takisto má potešenie  pomôcť  ti  stať  sa
úspešným. 

Nechaj Ho aby ti pomohol, viedol a sprevádzal pritom ako robíš rozhodnutia. V Izaiášovi
1:19  Pán povedal „Ak mi len dovlíš pomôcť ti,  ak ma len budeš poslúchať, potom ťa urobím
bohatým!“ (ang TLB). Asi takto vyzerá Jeho túžba. Dôveruj Mu a On z teba urobí údiv pred celeou
generáciou. 

MODLITBA 
Požehnaný Duchu Svätý, aký láskavý si ku mne! Ty si tak veľký a ja Teba uznávam ako

môjho Pána, Učiteľa, Pomocníka a Vodcu! Ďakujem za sprevádzanie ma do všetkej pravdy, učiac
ma robiť  tie správne rozhodnutia, ktoré sú konzistentné s Tvojou perfektnou vôľou pre mňa, v
Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Ján 14:16 – 18; Rímskym 8:14 
1.ročný Biblický plán: Marek 6:1 – 29; Leviticus 24 
2.ročný Biblický plán: Skutky 21:1 – 9; Žalm 37 
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ZA VÝČITKOU 

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 (Kolosenským 1:21 – 22). 

Aké  inšpirujúce  a  utešujúce  sú  tieto  slová.  Boh  si  zvolil  teba,  ešte  predtým  ako  boli
položené základy sveta, za svätého a bez viny ako schopného stáť pred Ním v láske a naviac ťa
predurčil za akceptovaného najsť sa v Jeho prítomnosti (Efezským 1:6). Ešte dávno predtým ako
Hospodin stvoril zem, už mal na mysli teba. Poznal ťa, akceptoval ťa a zameral objekt Jeho lásky
práve na teba. 

Nemalo to dočinenie s tvojimi dobrými skutkami; je to čisto výsledok Hospodinovej milosti.
On si ťa k sebe zmieril, ospravedlnil ťa a urobil z teba spravodlivého. Teraz sa nachádzaš  za vinou
či odsúdením, lebo oboje si prekročil. Proti tebe neexistuje rozsudok; si oslobodený od všetkých
obvinení:  „Nieto  teda  teraz  už  odsúdenia  tých,  čo  sú  v  Kristovi  Ježišovi  ...“   (Rímskym 8:1).
Výsledok  Ježišovej  obety  v  tvojom  mene  znamená,  že  hriech  a  jeho  následky  nebudú  mať
dominanciu  nad tebou.  Si  slobodný slúžiť  Pánovi  a  žiť  pre  Neho v  spravodlivosti  a  skutočnej
svätosti. 

Niekto  sa  môže  opýtať  „A  čo  keď  urobím  niečo  zlé,  som  stále  spravodlivý,  svätý,
bezúhonný?“  Áno,  si!  Ako  prvé  pochop,  že  Kristus  je  tvoje  vykúpenie  (1.Korintským  1:30),
znamenajúc že On ťa všetkého zbavil. Inými slovami, zbavil ťa problémov a preberá zodpovednosť
za tvoje chyby. 

Za druhé, ty nie si svätý alebo spravodlivý pre zásluhu svojich vlastných skutkov, ale preto
to  lebo  žiješ  v  prítomnosti  Boha  a  máš  Jeho  charakter  spravodlivosti.  Dal  ti  Jeho  vlastnú
spravodlivosť ako dar (Rímskym 5:17); preto ti patrí správne postavenie pred Bohom. Naviac Jeho
prítomnosť v tebe posväcuje; teda robí ťa svätým. 

To je čo nám dáva smelosť a istotu modliť sa a očakávať odpovede. To je dôvod prečo
môžeme rozprávať a očakávať  ako sa veci  udejú podľa  toho ako my povieme ako majú  byť,
pretože ako veriaci máme právo byť vypočutí v Jeho prítomnosti. On nás kvalifikoval pre život v
Jeho prítomnosti aby sme boli spoločníkmi na božskej prirodzenosti a spolupracovníkmi Božieho
druhu. Nech je požehnaný Boh! 

MODLITBA 
Požehnaný Otec,  ďakujem za Tvoju  lásku  a  milosť  ako aj  dar  spravodlivosti,  ktorý  mi

dodáva smelosť a správne postavenie v Tvojej prítomnosti. Aká je to len radosť čo napína moju
dušu  poznať  ako  teraz  stojím  ospravedlnený  v  Tvojej  prítomnosti,  svätý,  akceptovaný  a  za
výčitkami, lebo Ježiš zaplatil plnú pokutu za moje hriechy. Teraz panujem a kraľujem s Ním na
veky, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:17; Efezským 1:3 – 4
1.ročný Biblický plán: Marek 6:30 – 56; Leviticus 25 
2.ročný Biblický plán: Skutky 21:10 – 17; Žalm 38 – 39 
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ON SA POZERÁ ZA TVOJE CHYBY

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný 
život mal každý, kto verí v Neho (Ján 3:16). 

Sú ľudia, ktorí prestali chodiť do zboru kvôli tomu, lebo urobili niečo zlé a teraz si mysleli že
Boh je  na  nich  nazlostený  a  nedokáže  im odpustiť.  Želám si  keby len  poznali  aký  je  Boh  v
skutočnosti! On je láska a nikdy sa ti neotočí chrbtom. Miluje ťa tak mocne, že miesto potrestania
za tvoje hriechy, už potrestal svojho Syna Ježiša. O tom sme čítali v našom úvodnom texte. 

Boh  síce  môže  nenávidiť  hriech,  ale  On miluje  hriešnika.  Separoval  hriešnika  od  jeho
skutkov a stále ho napriek všetkému miluje. Z toho dôvodu sa Boh dokáže pozrieť za chyby a
slabosti človeka a zaplatiť konečnú cenu – smť Jeho Syna – pre záchranu sveta. Biblia hovorí ako
Boh v Kristovi zmieril svet – svet hriešnikov zmieril k sebe – nepočítal ich priestupky (2.Korintským
5:19). Boh nedrží hriechy proti tebe. 

Ježiš si už „odtrpel“ potrestanie a následky za všetky tvoje hriechy. On bol odsúdený v
tvojom mene:  „Ale  on bol  prebodnutý pre naše priestupky,  zmučený pre naše neprávosti.  On
znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“ (Izaiáš 53:5). Ako Kresťania
oslavujeme  túto  časť  radosti;  sme  veľmi  vďační  Bohu  za  všetko  čo  nám  poskytol  v  Kristovi
Ježišovi. On je tak úžasný! Kde by sme len boli bez Neho? Ako by vypadali naše život? 

Rozmýšľaj  o  Bohu,  ktorý  je  nielen  milujúci,  ale  takisto  plný  lásky!  Dokonca  aj  keď
neúmyseľne urobíme či povieme nesprávne veci, On vo svojej láske ustanovil pre nás automatické
očistenie. V 1.Ján 1:7 hovorí „Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo
medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ Nedal žiadnu podmienku
pre očistenie; takže sa nikdy nemusíš strachovať ohľadne nepoznaných hriechov vo svojom živote.

Neskôr v deviatom verši uvádza „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý,
aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ Preto keď ako znovuzrodený spravíš
niečo nedobré a vyznáš to pred Otcom, On je dostatočne milujúci na to, aby si Mu  dôveroval pre
očistenie nielen od toho hriechu, ale takisto od nespravodlivosti. Aké je to úžasné! 

MODLITBA 
Vidím ľudí tak ako ich vidí Boh. Miesto toho aby som vnímal ich vady a chyby, vidím v nich

dobro  –  tú  prekrásnu  časť  o  nich!  Vždy  dokážem  vystúpiť  nad  urážky  pritom  ako  pokrývam
ostatných s rovnakým dáždnikom Božej lásky ktorá preteká z hĺbky môjho srdca, v Ježišovom
mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:19 – 21; Jeremiáš 31:3; Rímskym 5:8 – 10 
1.ročný Biblický plán: Marek 7:1 – 23; Leviticus 26 – 27
2.ročný Biblický plán: Skutky 21:18 – 26; Žalm 40 – 41 
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STAROSTI TOHTO ŽIVOTA

Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, 
a znenazdania prikvačil by vás ten deň (Lukáš 21:34). 

Podobenstvo  o  rozsievačovi  o  ktorom  Ježiš  rozprával  v  Markovi  štvrtej  kapitole  nám
ukazuje  dôvod  prečo  je  Božie  Slovo  neplodné  v  životoch  určitých  veriacich.  Takíto  ľudia  sú
jednoducho premohnutí starosťami tohto života: „A iné, do tŕnia zasiate, sú tí, čo počúvajú slovo,
ale prichádzajú starosti sveta ... udusia slovo, takže zostáva bez úžitku“  (Marek 4:18 – 19). 

Keď nájdeš Kresťana neprinášajúceho ovocie súladné s Božím Slovom, je tomu tak lebo on
či ona sú zaťažení starosťami tohto života; inak povedané znamená to zasievať Slovo medzi tŕnie.
„Tŕnie“ v tomto kontexte odkazuje na „starosti v tomto svete, nečestné bohatstvo, žiadostivosť po
ostatných  veciach.“  Spomínané  veci  zadusia  Slovo  Božie  v  životoch  ľudí  a  urobia  ho
neproduktívnym, čo má za výsledok to, že veľa ľudí nežije podľa svojho potenciálu v Kristovi. 

1.Ján 2:15 hovorí „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom
lásky  k  Otcovi.“  Náš  úvodný  verš  uvádza  „…   Dbajte,  aby  vaše  srdcia  neboli  obťažené
obžerstvom.“ Boh chce mať tvoj záujem a pozornosť upriamené na Neho a Jeho večné Slovo, na
nebeské veci a nie    pozemské (Kolosenským 3:2). On chce aby si strážil svoje srdce a urobil z
neho vždy úrodnú pôdu pre Slovo; a teda  nie len zapustiť hlboké korene, ale takisto vyprodukovať
vytúžené výsledky. 

V Prísloviach 23:26 Boh hovorí „Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje
cesty!“ Hospodin nechce aby si naháňal bezcenné veci života, ale skôr meditoval na Jeho Slove a
dovolil mu tak získať prevahu v tvojom živote. Takým spôsobom budeš mať plodný a produktívny
život:  „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v
kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-
nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne;
a všetko, čo robí, sa vydarí“  (Žalm 1:1 – 3).  

MODLITBA 

Požehnaný Otec, moje srdce je zafixované na Teba aby som ti slúžil a milovať Ťa a tak
prinášal ovocie spravodlivosti. Nič na tomto svete nedokáže uspokojiť viac ako potešenie poznať
Teba a žiť pre Teba! Môj zrak je upriamený na Teba, aby som poznal a kráčal v Tvojej múdrosti,
napĺňal Tvoju vôľu a účeľ pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.

Rozšírené štúdium: Marek 4:14 – 20

1.ročný Biblický plán: Marek 7:24- 8:1 – 13; Numeri 1 -2 

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:27 – 39; Žalm 42 – 43 
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POŽEHNANIE Z DÁVANIA 

Pokiaľ svet existuje, bude časť sadby a čas žatvy. Vždy bude chladno a teplo, leto a zima, 
deň a noc (Genezis 8:22 ang GNB). 

Jeden z najviac učených princípov v Božom Slove garantujúci kontinuálne navýšenie vo
financiách je princíp dávania. Nie príliš veľa ľudí je nadšených keď príde na dávania ako je to s
dostávaním; avšak sľúbené požehnanie nie je pre toho kto dostáva, ale platí o tom kto dáva. Ježiš
povedal „ … Blahoslavenejšie je dávať, ako brať" (Skutky 20:35). 

2.Korintským 9:8 nám poskytuje jasný náhľad na predmet darcu. Hovorí sa tam „A Boh je
schopný nasmerovať k vám všetku milosť (každú priazeň a pozemské požehnanie) v hojnosti, aby
ste tak vždy mohli a pri každej okolnosti, nech ide o akúkoľvek potrebu, ostali sebestační [majúc
dostatok bez vyžadovania sa podpory a pomoci;  fungovali  v hojnosti  pre každé dobré dielo a
dobročinné dary]“ (ang AMP). Predchádzajúci verš hovorí „ … Boh miluje (má radosť, oceňuje nad
všetko ostatné a nie je ochotný opustiť ani robiť bez) radostného (usmiateho, promptného) darcu
[ktorého srdce je v jeho dávaní].“ 

To neplatí len o peniazoch; Ježiš nepovedal „daj peniaze“ On povedal „Daj!“ Nech je to
akákoľvek dobrá vec po akej  v  živote túžiš,  zasaď semienko do života ostatných a ono bude
znásobené v tvojom vlastnom živote. Pamätaj si Jeho slová:  „Preto čokoľvek chcete, aby vám
ľudia činili, čiňte im aj vy  ...“ (Matúš 7:12). 

Ďaľšia vec akú dávanie robí je, že pomôže navýšiť ovocie tvojej spravodlivosti: „A Ten, kto
rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom
vašej spravodlivosti“ (2.Korintským 9:10). Keby si len vedel čo všetko tvoje dávanie Bohu môže pre
teba urobiť! Spája teba a všetko čo sa ťa dotýka s Božím Duchom a poskytne ti výsledky, ktoré nie
sú len pre dnes alebo takisto na zajtra a vždy. 

Zakaždým ako máš príležitosť dať, buď z toho nadšený. Naše životy ako Kresťanov by mali
zobraziť charakter nášho nebeského Otca, ktorý dal svojho vzácneho Syna Ježiša pre našu spásu
(Ján 3:16). 

VYZNANIE 

Ďakujem drahý Otče za požehnanie ma vo všetkých veciach a urobením ma  požehnaním
pre môj svet. Deklarujem ako som dnes mocne požehnaný pritom ako hľadám príležitosti dávať,
lebo Ty si vo svojom Slove povedal, je väčšie požehnanie dať ako prijať. Aleluja. 

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 8:9; 2.Korintským 9:7 

1.ročný Biblický plán: Marek 8:14 – 26; Numeri 3 – 4 

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:40 – 22:1 – 10; Žalm 44 – 45 
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OSTAŇ ZAHĽADENÝ  …

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). 

Božie Slovo znázorňuje zrkadlo. Biblia hovorí „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou
tvárou  slávu  Pánovu,  keď  Duch  Pánov  premieňa  nás  v  ten  istý  obraz  zo  slávy  do  slávy"
(2.Korintským 3:18). Keď sa pozeráme do Božieho zrkadla, vidíme pritom seba. Hľadíme na Božiu
slávu. Obyčajné zrkadlo zachytáva podobizeň z pozemského náhľadu, avšak Božie zrkadlo a teda
Jeho Slovo, je dokonalým zrkadlom ukazujúc kto ty si a ako presne ťa vidí Boh. 

Čím viac hľadíš do Božieho zrkadla o to viac sa premieňaš a stáva sa z teba to čo v ňom
vidíš. Ostaň zahľadený, lebo pritom ako hľadíš, dochádza u teba k metarmofóze; tvoj život sa
stáva viac dokonalý. Ak však odvrátiš svoje oči preč, budeš žiť zmäteným životom. Zachvíľu sa
budeš pozeráť na nesprávne veci. Náš úvodný verš hovorí „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 1:22 uvádza  „Buďte však činiteľmi slova,  a nielen poslucháčmi,  ktorí  oklamávajú
sami seba.“  Ty si činiteľ Slova a keď sa pozeráš do Božieho zrkadla nezabúdaš pritom kto si.
Jednotlivec čo nekoná na Slovo prežíva krízu identity. 

Bez ohľadu na výzvy akým čelíš a problémom čo môžu prísť do tvojej cesty, drž sa Slova.
Zakaždým si pamätaj čo hovorí Slovo ohľadne teba: ty si viac ako premožiteľ; väčší je On ktorý je
v tebe ako ten čo je vo svete. Zachovávaj si takéto vedomie. 

MODLITBA 

Drahý Otče ďakujem, lebo Tvoje Slovo ma transformuje zo slávy na slávu a vštepuje do
mňa myslenie spravodlivého. Ja konám na Slovo a  tak  nie  som  len  poslucháčom.  Ostávam
navždy  požehnaný,  žijem  nadprirodzene  nad  chorobou,  nemocou,  satanom  a  okolnosťami,  v
Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Žalm 19:7; 2.Korintským 3:18 (študijná Biblia); Židom 12:2

1.ročný Biblický plán: Marek 8:27 – 38, 9:1 – 13; Numeri 5 – 6

2.ročný Biblický plán: Skutky 22:11 – 30; Žalm 46 – 49 


