
1 Pastor Chris
TÚŽIŤ PO DUCHOVNOM RASTE

aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta 
podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; ale aby sme, verní 
pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista (Efezským 4:14 – 15). 

Niektorí ľudia sú Kresťania dlhé roky, avšak ešte stále duchovne nevyrástli. Niektorí z nich
nemajú vedomie o realite a nevyhnutnosti duchovného rastu. Biblia hovorí „A keď ste už zobliekli
všetku  zlosť,  všetku  falošnosť,  pokrytectvo,  závisť  a  všetko  ohováranie,  ako  práve  narodené
nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie“  (1.Peter 2:1 – 2).
Takáto je túžba Boha ohľadne teba; chce od teba rásť v spoločenstve s Ním a tiež vo veciach
Ducha.

Neskoršia časť nášho úvodného textu hovorí ang KJV „Ale hovorením pravdy v láske, mohli
rásť v Ňom vo všetkých veciach, ktorý je hlavou v Kristovi.“ Takýto je Boží účeľ pre teba; On ťa
nechce  vidieť  ako  si  zmietaný  z  jednej  strany  na  druhú každým vetrom učenia.  Chce  ťa  mať
stabilného, dospelého a vybudovaného vo viere: „aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý
vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli
uvedení do bludu“ (Efezským 4:14). 

Duchovný rast je podobný tomu novonarodeného bábätka, ktoré musí prejsť cez niekoľko
úrovní predtým ako vkročí do dospelosti. Je naozaj vzrušujúce vidieť ako dieťa eventuálne dok86e
chodiť a neskôr beží všade dookola, hoci pri prvých krokoch sa potácalo. V všetkých týchto fázach
je rast progresívny a to je dôvod na potešenie. 

To isté platí aj duchovne. Keď duchovne dorastáš, zbadáš schopnosť prevziať kontrolu nad
svojim životom; nepotrebuješ niekoho iného, aby sa v tvojom mieste pasoval s diablom; ty sám si
schopný dať zlého tam kam patrí, lebo vieš ako uplatniť dominanciu v Kristovi! Naučil si sa Slovo;
nachádzaš sa v pozícii prevahy nad svojim životom. Môžeš si podmaniť okolnosti. Tak by to malo
byť. 

Mal by si viac túžiť po Bohu a po Jeho Slove, lebo Slovo Božie je Boh. Kŕmiť sa na Slove
predstavuje jediný spôsob ako spôsobiť duchovný rást a žiť nadprirodzený život v Kristovi. „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).

MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za Tvoje fungujúce Slovo v mojom živote. Slovo mi dalo život

a podobne ako každá živá vec musí ostať pripojená k svojmu zdroju za účelom prekvitania, ja som
pripojený k Tvojmu Slovu, lebo ono ma udržiava v raste a dospelosti. Môj rast v živote je evidentný
pred  všetkými ľuďmi, ja som pripojený k svojmu zdroju – a tým je Slovo – v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:15; 1.Peter 1:23
1.ročný Biblický plán: Marek 9:14 – 32; Numeri 7 - 8
2.ročný Biblický plán: Skutky 23:1- 10; Žalm 50 – 51 



2 Pastor Chris
BOŽIE SVETLO V TVOJOM DUCHU

Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela (Príslovia 20:27). 
Nikdy nemôžeš poznať Boha okrem toho, aby si Ho poznal zo svojho ducha; v tom mieste

svieti Jeho svetlo. Pánove Slovo je zároveň Jeho svetlo (Žalm 119:105). Jób 18:5 – 6 odhaľuje
niečo zaujmavé. Hovorí tam „Vinníkovi predsa zhasne svetlo, nezažiari plameň jeho ohňa.  Svetlo
stemnie v jeho stane a jeho svieca nad ním zhasne." Slovo vinník na tomto mieste odkazuje na
niekoho kto nie je podriadený voči Slovu; jedná sa o popis muža, alebo ženy rebelujúcich proti
Božiemu Slovu – či už úmyselne alebo nepriamo. 

Na to  aby niekoho svetlo  zhaslo,  znamená,  že  predtým svietilo  a  teda  išlo  o veriaceho
ktorému bolo udelené svetlo Božieho Slova a dotyčný to odmietol; odvrátil sa od Boha. Niektorí
ľudia sú takí; zabudnú na Hospodina; zatvoria svoje srdcia – svojho ducha – pred Jeho Slovom.
Nerozprávam o pohanoch, lebo tí nemajú žiadne svetlo a nikdy ho ani nemali. 

Pre ľudí, ktorí nikdy nemali svetlo Božie prípadne ich svetlo zhaslo, všetko čo sa vyžaduje
je prijať svetlo Božieho Slova do svojho ducha. Žalm 119:130 ang KJV hovorí „Vstup tvojich slov
dáva život ...“ Božie Slovo prináša osvetlenie do tvojho ducha a poskytuje ti náhľad do skutočnosti.

Všimni si ako ten verš neuvádza - Božie Slovo dáva svetlo; skôr sa zameriava na samotný
vstup Božieho Slova; vstup kde / do čoho? Do tvojho ducha! Aby mohlo Slovo priniesť ovocie,
musí  najskôr  do  tvojho  ducha  získať  pozvanie.  Keď  ho  prijmeš  ,  zrazu  budeš  prebudený  do
duchovnej reality; tvoja cesta ostane zaplavená so svetlom; temnota a negatívne okolnosti  budú
rozptýlené a Božia sláva a Jeho hojné zabezpečenie sa stanú pre teba skutočne reálne. 

V Žalme 18:29 povedal žalmista  „Bo Ty rozsvecuješ môj svieceň, Hospodine; môj Boh mi
presvecuje temnotu.“  Čítame ako duch človeka znázorňuje Pánovu sviecu; z toho dôvodu vchod
Pánovho Slova do ducha (sviece) jednotlivca ktorého svieca zhasla prinesie svetlo. Ak taký človek
môže otvoriť svojho ducha pre Slovo, búrky života už viac nebudú tieniť jeho videniu. 

Naplň svoje srdce so Slovom. Nech sa stane tvojim kompasom pre navigovanie cez búrky
života. 

MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za svetlo Tvojho Slova lebo ono osvetľuje moje srdce a život.

Pôsobím v presnosti  a s presnosťou Ducha odkedy vidím s Tvojim svetlom, v Ježišovom mene.
Amen. 
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Efezským 1:17 – 19 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Marek 9:33 – 50; Numeri 9 – 10
2.ročný Biblický plán: Skutky 23:11 – 21; Žalm 52 – 54 



3 Pastor Chris
ŽIVOT KRISTA V TEBE

A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má
život; kto nemá Božieho Syna, nemá život (1.Ján 5:11 – 12). 

Sú  ľudia  ktorí  sa  domnievajú  ako  neexistuje  žiaden  rozdiel  medzi  Kresťanstvom  a
náboženstvami sveta, a v tom sa mýlia. Kresťanstvo zachádza za náboženstvo; je to pulzujúci život
Krista v ľudskej osobe. Činnosť božstva v ľudstve. Ide o zjavenie Krista v tebe. 

Skutočná esencia Kresťanstva je fakt, že Kristus Ježiš cez Ducha Svätého doslova žije v
tvojom duchu; prítomnosť Boha skutočne prebýva v tebe. Takáto bola túžba človeka od samotného
začiatku; človek mal túžbu pre vzťah s božstvom a to je dôvod pre všetky náboženstvá vo svete:
človek vyhľadáva vzťah s touto nadprirodzenou bytosťou v akú verú (niekde tam hore) hoci ju ešte
nikdy nestretol. 

Za tým účelom Ježiš prišiel: urobil spoločenstvo a vzťah s Bohom možný, a On to dokázal.
Cez to spoločenstvo nám bol daný večný život; život a nátura Boha boli vložené do ducha človeka
ktorý prijal Krista. Teraz nám On (Ježiš) dal poslanie kázať evanejelium a povedať celému svetu
ako je večný život dostupný v Jeho mene. 

V Jánovi 10:10 (ang NIV) povedal „Zlodej prichádza len aby kradol a zabíjal a pustošil; Ja
som prišiel, aby mohli mať život a mali ho do plnosti.“  Život Krista v plnosti je to čo si dostal
potom ako si prijal Ježiša za Pána svojho života. Biblia hovorí v Kolosenským 3:4 ako je Kristus
náš život; On znamená život pre znovuzrodeného. Aké úžasné evanjelium! 

Práva to od nás On chce, aby sme kázali a učili vo svete: Kristus v tebe, nádej slávy! Teraz
je vzťah s Všemohúcim Bohom možný; spravodlivosť je možná a sprístupnená. Stačí iba uveriť:
„ … ktokoľvek kto v neho verí nezahynie, ale bude mať večný život“ (Ján 3:15 ang KJV). 

MODLITBA
Som  narodený  z  Boha,  a  Kristus  žije  vo  mne  Duchom  Svätým.  Život  Boha  a  Jeho

spravodlivosť sú implantované do môjho ducha; patrí mi Boží charakter spravodlivosti a Jeho život
plynie cez moje bytie. Ja som svedok pre Krista, prinášam ovocie spravodlivosti a zjavujem Jeho
slávu pred mojim svetom, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Ján 3:14 – 15; Kolosenským 3:3; Kolosenským 1:27
1.ročný Biblický plán: Marek 10:1 – 31; Numeri 11 – 13 
2.ročný Biblický plán: Skutky 23:11 – 35; Žalm 55 



4 Pastor Chris
DUCHOVNÉ POVEDOMIE

aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v 
poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, 
čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých (Efezským 1:17 – 18). 

Slovo „poznať“ v našom úvodnom texte pochádza z gréckeho „eido“ čo v preklade znamená
„uvedomiť  si.“  Boh  ťa  chce  mať  oboznámeného  s  nádejou  ohľadne  volania  pre  tvoj  život  a
dedičstvo aké On sprístupnil. 

1.Ján 5:13  hovorí „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že
máte večný život“ Boh túži, aby si ty vedel že teraz máš vo svojom duchu  večný život. Ak máš o
tom vedomosť, budeš následne konať a žiť podľa takého vedomia. Je to súčasť rastu – učiť sa o
veciach Boha – poznať kde sa nachádzaš a kto si (v Kristovi). 

Večný  život  predstavuje  život  a  náturu  Stvoriteľa  a  obje  si  dostal  pri  svojom  novom
narodení: „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). Uvedomuješ si,  že ty
naozaj máš večný život? Svitlo ti ako si pripojený k triede Boha? Možno vo svojom tele necítiš
prijatie  Božieho života;   dôvod je  ten,  že  večný život  sa  nachádza   v  tvojom duchu a  nie  vo
fyzickom tele. Práve tvoje vedomie na túto otázku ovplyvní spôsob akým žiješ. 

Ty nie si obyčajný; život ktorý sa v tebe nachádza je nepominuteľný, robí ťa dokonalým a
plným slávy. Boh chce, aby si vošiel do aktívneho poznania tejto pravdy. 

MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem Vám za večný život aký je teraz v mojom duchu. Žijem a pôsobím s

vedomosťou o mojom pripojení k Božej akosti. Nič mi nie je nemožné, lebo ako je Kristus tak som aj
ja v tomto svete.  Som zdravý a silný,  posilnený s mocou Božieho Ducha v mojom vnútornomn
človeku, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Ján 17:2 – 3; 1.Korintským 2:12 
1.ročný Biblický plán: Marek 10:32 -52; Numeri 14 – 15 
2.ročný Biblický plán: Skutky 24:1 – 9; Žalm 56 



6 Pastor Chris

SLOVO A TVOJE DEDIČSTVO

A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám 
dedičstvo so všetkými posvätenými     (Skutky 20:32).

Keď Písmo hovorí o tom ako je Slovo schopné dať dedičstvo znamená to, že Slovo je 
skutočne schopné doručiť dedičstvo k tebe. Predstav si ako máš dedičstvo na ktoré si nemôžeš 
nárokovať keďže nedisponuješ dôkazom; potrebuješ advokáta ktorý v tvojom mene predstaví tú 
správnu dokumentáciu a tá ukáže ako je dedičstvo oprávnene tvoje ešte predtým ako to dedičstvo 
dostaneš. Právnik ti „nedal“ dedičstvo, ale pomohol ho získať. To isté robí Slovo pre teba.

Boh nám už dal dedičstvo. Biblia hovorí ako sme spoludedičmi s Kristom (Rímskym 8:17). 
Výsledkom diela Ježiša je všetko tvoje. Všetky Božie zdroje patria tebe a pomocou Božieho Slova 
dokážeš poznať a nadobudnúť vlastníctvo svojho dedičstva. Slovo ťa informuje, nasmeruje a vedie 
do Božieho požehnania pre tvoj život.

Kolosenským 1:12 uvádza „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť 
na údele svätých v svelte." Študuj a medituj na Slove každý deň, lebo to je kniha tvojho dedičstva. 
Neexistuje spôsob ako si privlastniť Božie požehnanía do svojho života okrem uznania Slova.

            Tvoje víťazstvo, úspech a prosperita sú v Slove:„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od 
tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo 
vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne“  (Jozua1:8)

MODLITBA

Drahý  Otče,  ďakujem  pretože  cez  Tvoje  Slovo,  realita  je  odhalená  do  môjho  ducha
spôsobujúc, že ja kráčam vo svojom dedičstve v Kristovi. Tvoje Slovo v mojich ústach prevláda nad
okolnosťami a aktivuje Tvoje požehnania v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Žalm 16:6; 2.Peter 1:3 – 4; 1.Korintským 3:21

1.ročný Biblický plán: Marek 11:27 – 12:1 – 17; Numeri 18 – 19 

2.ročný Biblický plán: Skutky 24:22 – 27; Žalm 59 – 60 



7                                                                                                                      Pastor Chris

ŽIVOT V SLOVE

            A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám 
dedičstvo so všetkými posvätenými (Skutky 20:32).

Božie  Slovo nedáva len život;  ono samé o sebe je  život.  Ježiš  povedal „Duch je,  ktorý
obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život” (Ján 6:63). Keď študuješ či
počúvaš Slovo, život je buď vložený do tvojho ducha prípadne tvoj duch sa buduju a vzdeláva.
Jedine Slovo Božie má schopnosť niečo také urobiť.

Nezáleží  na  dileme v akej  sa  nachádzaš;  všetko  čo potrebuješ  je  slovo od Boha,  keďže
všetka Božia moc je zabalená v Jeho Slove. Židom 4:12 (ang ASV) hovorí „slovo Boha je živé
a aktívne ...“ z toho dôvodu dokáže prenášať a vštepovať život, keďže Slovo Božie znamená život
samé o sebe.

To ešte nič neznamená ak ti bolo povedané ako tvoja maternica je mŕtva výsledkom čoho
nikdy nebudeš schopná počať. So Slovom sa tá maternica prinavráti k životu! Nezáleží na tom, že ti
bolo  povedané  nikdy  viac  pre  ochrnutie  nebudeš  môcť  kráčať;  Slovo  vleje  život  do  tvojich
končatín! Možno sa pýtaš „Je to tak jednoduché?“ Áno je! Pokiaľ máš vo svojom srdci zakotvené
ako Slovo nikdy nezlyhá a zavesíš na tom svoju vieru, zbaví ťa to všetkých anomálií.

Pamätaj si Slová Ježiša aké sme čítali; On povedal „ ... slová, ktoré k vám hovorím sú duch
a život“ (Ján 6:63); my sme ako je On. Biblia uvádza ako je On tak sme aj my na tomto svete (1.Ján
4:17). Keď Ježiš rozprával k zmrzačeným končatinám a tie znovu začali  rásť. Keď rozprával k
mŕtvolám tie sa takisto vrátili späť k životu, pretože On stelesňuje živé Slovo; Jeho slová prenášajú
a vštepujú život a my sme rovnakí ako je On. 

Biblia hovorí  „veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z  neporušiteľného semena:
živým a večným Božím slovom“ (1.Peter 1:23). Slovo nás porodilo a tak spravilo z nás Slovo v tele,
tak isto ako Ježiš. Niet divu keď Pavol v 2.Korintským 3:3 nás nazýva epištolou Krista. 

Vlož život so svojimi slovami do mŕtvych a beznádejných situácií. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za účinnosť Tvojho Slova v mojom živote. Ja som narodený z Tvojho
neporušiteľného Slova;  Tvoje Slovo je  môj  život a mocou Ducha Svätého vkladám a prenášam
život; všade udeľujem Tvoju milosť a dobrotu, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20 – 22; 2.Korintským 3:6; 1.Peter 1:23

1.ročný Biblický plán: Marek 12:18 – 44; Numeri 20 – 21

2.ročný Biblický plán: Skutky 25:1 – 12; Žalm 61 – 64



8 Pastor Chris
SLOVO ŤA OČISŤUJE

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal (Ján 15:3). 
Dnešný  svet  je  plný  všetkého  druhu  nečistoty,  neviery,  strachu  a  zla.  Zakaždým  ako

rozprávame s ľuďmi, špeciálne s tými čo nie sú vo viere, nalepia na nás čosi negatívne. Vždy ako
sledujeme televíziu ukazujú niečo strašné a negatívne, plné strachu a nečistoty. Potom k nám začnú
prídiť nesprávne myšlienky a od tých sa potrebujeme očistiť. 

Ako sa teda očistiť od špiny s ktorou prichádzame do kontaktu vo svete? Je to možné so
Slovom! Božie Slovo je najlepší čistiaci prostriedok. Ježiš povedal svojim učeníkom „Vy ste už čistí
pre slovo, ktoré som vám povedal“ tak ako je uvedené v úvodnom čítaní. 

Preto je dôležité nachádzať sa v tom správnom zbore, kde je Slovo učené. Počúvanie Slova
očisťuje tvoju dušu. Dokonca aj teraz pritom ako študuješ Slovo cez tento devocionál, podstupuješ
očistenie; dochádza k úplnému umytiu vrámci tvojho srdca. 

Oddaj sa k Božiemu Slovu. Apoštol Pavol napomínal v Kolosenským 3:16 „Kristovo slovo
nech  vo  vás  prebýva  bohato:  vo  všetkej  múdrosti  sa  navzájom  učte  a  napomínajte  a  vďačne
spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“

Božie  Slovo  vytlačí  nespravodlivosť  zo  srdca  človeka  a  nahradí  ho   spravodlivosťou.
Vymaže strach a nahradí ho vierou. Slovo Božie očisťuje; očistí kohokoľvek kto príde pod jeho
vplyv, moc a autoritu. 

MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo, lebo ono sa stalo mojou dennou meditáciou; preto

som vždy  umytý  a   očistený.  Ostávam citlivý  pre  vedenie  Ducha Svätého  v  mojom živote.  On
zapríčiňuje aby som kráčal v Tvojej dokonalej vôle a sláve, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10 – 11; 1.Timothy 4:15; 2.Timothy 3:15 – 17 
1.ročný Biblický plán: Marek 13:1 – 37; Numeri 22 – 23
2.ročný Biblický plán: Skutky 25:13 – 27; Žalm 65 – 66 



9 Pastor Chris
SVETLO A SMEROVANIE

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom (Žalm 119:105). 
Žiaden  človek čo  pozná a  žije  podľa  Božieho Slova  neostane  zmätený v  živote;  Slovo

poskytuje svetlo  a ukazuje smer. Ak máš v sebe Božie Slovo potom vieš kam ideš; tvoj život má
zmysel; tvoja cesta sa uberá jediným smerom dopredu a nahor.  Božie Slovo symbolizuje lampu,
ktorá svieti na tvojej ceste a naviac vyžaruje lúč pre  usmernenie. 

Žalm 119:130 uvádza „Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.“  Takýmto
štýlom rozprával Dávid k Bohu. Niet divu, že bol skutočne sprevádzaný a vedený Hospodinom; on
zosobňoval  nadprirodzený úspech.  Počas  Dávidovho kraľovania,  Izrael  nikdy nestratil  žiadnu z
bitiek s výnimkou jednej avšak do tej nebol Dávid zapojený. On vedel ako konzultovať s Bohom,
dokázať prijať svetlo a smerovanie od Ducha. 

Nehraj hádanku so svojim životom; prijmi svetlo a smerovanie od Pána cez Jeho Slovo.
Medituj nad Svätým Písmom; takým spôsobom sa Slovo premieša s tvojim duchom výsledkom
čoho sa dostaví to správne svetlo pre teba. Ak Božie Slovo do teba nevstúpi, v tvojom duchu sa
jednoducho nebude nachádzať svetlo.  Ľudia bez precíznych vedomostí  Božieho Slova sa môžu
jedine ponoriť do nekonečnej tmy. 

Biblia opisuje Slovo „ ... však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho
na  svet“ (Ján  1:9).  Bez  Božieho  Slova  budú  tvoje  rozhodnutia  urobené  v  temnote  a  také
rozhodnutia dokážu vyprodukovať jedine viac temnoty čo urobí zo života človeka labyrint plný
neistoty, zmätku a absolútnej frustrácie. 

Boh ti dal Jeho Slovo na osvietenie tvojej cesty a tiež ako aj lampáš  do tmy. Ježiš povedal „
… Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“   (Ján
8:12).  Pod  tým  svetlom  nevidíš  žiadne  tiene.  Chudoba,  choroba,  nemoc,  smrť,  zlyhanie  a
neschopnosti znázorňujú tiene; ani jedno z nich neexistuje pod svetlom Božím. 

MODLITBA
Božie Slovo sa pevne nachádza v mojom srdci a preto aj ostáva zaplavené so svetlom; moja

cesta  je  kontinuálne  osvetlená.  Kráčam  na  predurčených  cestách;  žiaden  z  mojich  krokov  sa
nepošmykne a naviac nevkročím do žiadneho zmätku, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Príslovia 20:27; Matúš 6:22 – 23; 1.Ján 1:5 – 7

1.ročný Biblický plán: Marek 14:1 – 26; Numeri 24 – 26

2.ročný Biblický plán: Skutky 26:1 – 11; Žalm 67 – 68 
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UROB  HO STREDOBODOM POZORNOSTI

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici 
Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi (Kolosenským 3:1 – 2).  

Kresťanská  dokonalosť  nespočíva  v  dokonalosti  našej  práce,  ale  v  pohľade  na  Krista;
potrebuješ sa pozerať na Neho. 2.Korintským 3:18 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.“

Božie Slovo je zrkadlom Boha zatiaľ čo Ježiš je Slovo ktoré sa stalo telom. Pritom ako v
Slove vnímaš Ježiša, dochádza zároveň k tvojej premene zo slávy na slávu. Napríklad Kolosenským
3:9 – 10 uvádza  „Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a
obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa.“  Všimni
si, že dôvod prečo by si nemal klamať nie je kvôli prikázaniu „neklamte“, ale skôr za to, že si bol
oblečený do nového človeka a ten je obnovený v poznaní po Kristovom obraze: a na to miesto
potrebuješ upriamiť svôj zrak. 

Spôsob ako hľadieť na Ježiša nie je ten istý ako v prípade obrazu na stene. Avšak môžeš
upriamiť zrak na Ježiša cez Jeho Slovo v tvojom srdci. Dokázať zachovať sústredenie na obraz a
vidieť kto si v Ňom a čím ťa On spravil; to sa nazýva meditácia. Ako pozeráš a rozjímaš nad slávou
Boha prebieha v tebe metarmofóza; chápeš tomu čo to znamená byť v Ňom a On v tebe. 

Keď rozoznáš samého seba v Pánovi a On sa rozozná v tebe, bude po všetkých trápeniach
pre dokonalosť, odkedy ty máš v Ňom kompletnosť; dokonalosť! Sláva Bohu! 

MODLITBA

Požehnaný Otec,  ďakujem za Tvoje  Slovo,  ktoré  prijímam do môjho srdca s  pokorou a
vierou. Ako  meditujem nad Slovom, narastám v milosti, poznaní a múdrosti, v Ježišovom mene.
Amen. 

Rozšírené štúdium: Židom 12:2; Rímskym 12:2; Kolosenským 2:9 – 10

1.ročný Biblický plán: Marek 14:27 – 52; Numeri 27 – 28

2.ročný Biblický plán: Skutky 26:12 – 23; Žalm 69 – 70 
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VIERA: TVOJ ŠTÍT PROTI NEPRIATEĽOVI 

Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého 
(Efezským 6:16). 

V Kresťanstve  je  viera  náš  životný štýl.  2.Korintským 5:7 ang KJV uvádza  „(Lebo my
kráčame podľa viery a nie podľa zraku).“ Židom 11:6 hovorí „Bez viery však nie je možné zapáčiť
sa Bohu  ...“ 

Keď verš Písma rozpráva o nasadení štítu viery, neznamená to že ide o konkrétny duchovný
štít nazvaný … viera. Skôr to znamená – tvoja viera je (ten) štít. S ním budeš schopný neutralizovať
a  zneškodniť  všetky  ohnivé  šípy vypálené  od zlého.  Na teba  sú namierené  ohnivé  strely  a  tie
prichádzajú od démonických síl, avšak so svojou vierou ich dokážeš uhasiť. 

Napríklad cítiť sa odradený a hnev znamenajú strely nepriateľa. Niektorí ľudia môžu byť
sami sebou a zrazu v nich splanie zlosť a zastrašenie. Zacítia niečo také akoby ich zo strany udrel
ťažký predmet, no napriek tomu na okolí nebol prítomný žiaden predmet ani osoba; to je ohnivý šíp
nepriateľa. Zatiaľ čo ďalší pocítia ostrú bolesť ktorej sa nikdy nezbavia. 

Ale vďaka patrí  Bohu! Tieto  strely  či  šípy prichádzajúce od nepriateľa  ťahajú za kratší
koniec oproti štítu  tvojej viery. Biblia hovorí  „Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten,
čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4). 1.Ján 5:4 hovorí  „Veď všetko, čo sa
narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“

Už teraz jasne vidíš, že viera je všetko čo potrebuješ? Viera v Božie Slovo ťa pernamentne
prenesie ponad satana a okolnosti života. My ako Boží ľudia nie sme bezradní a takisto nie sme
zraniteľní voči nástrahám protivníka. Z toho dôvodu počítame za všetku radosť keď prechádzame
cez rozličné testy: my máme to čo treba na prejdenie ohňom bez spálenia a tiež na prebrodenie
rieky bez toho aby sme sa utopili. Ty máš všetko čo vyžaduješ nato, aby si bol úspešný a zvíťazil v
každom čase. 

Odmietni sa vzdať bez ohľadu na to čo sa deje. Drž svoju pozíciu na Božom Slove a tvoje
víťazstvo bude isté tak ako je isté Božie Slovo. 

 MODLITBA

Moja viera je dnes nažive a prevláda. Žiadna zbraň nepriateľa nebude proti mne úspešná,
pretože ja prebývam v pavilióne a bezpečí toho Najvyššieho pritom ako stúpam na krídlach Ducha,
v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 2.Timotejovi 3:12; Jakub 1:2 – 4; Rímskym 8:37

1.ročný Biblický plán: Marek 14:53 – 72; Numeri 29 – 31 

2.ročný Biblický plán: Skutky 26:24 – 32; Žalm 71 – 72 
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ROB VŠETKO V JEHO MENE 

A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu 
skrze Neho (Kolosenským 3:17). 

V našom úvodnom texte  apoštol  Pavol  odkazuje  na  podriadenosť  (vecí)  k  menu  Ježiš;
používa pritom meno Ježiš ako inštrument alebo nástroj spôsobom akým by si ty narábal s nožom či
inou zbraňou. 

Predstav si ako by vyzeral život kde každý deň robíš všetky veci v mene Ježiš! Predstav si
ako všetky tvoje projekty majú začiatok s menom Ježiš!  Predstav si ako každý deň vkorčíš do
kancelárie a prehlásiš „Prichádzam v mene Ježiš!“ Okamžite by sa vytratila každá forma limitácie.
Aký život úspechu a slávy to len je! 

Slovo je ohľadne tejto otázky zreteľné: v mene Ježiš dokážeš urobiť čokoľvek pokiaľ to
prináša slávu k Otcovi. Ak by si žil takýmto spôsobom, v tvojom živote by nebol žiaden strach;
Nešiel by si večer späť uvažujúc čo sa ti môže stať, pretože ty žiješ pre Neho – v Jeho autorite. Nič
sa tomu nevyrovná; takýmto spôsobom sa má žiť nadprirodzený Kresťanský život. 

Ak napríklad v tvojom tele sa nachádzal tumor, použi meno Ježiš ako inštrument proti nemu.
Povedz „Tumor, v mene Ježiš nemôžeš ostať v tomto tele; vyrezávam ťa“ a on pôjde von! Ak si mal
problém so svojim srdcom, nariaď mu normálne fungovať v mene Ježiš. Ak si zažíval ťažkosti na
pracovisku, prikáž tej búrke utíchnuť v mene Ježiš. 

Jeho meno predstavuje riešenie pre každý problém; je to cesta von z každej kaše. Dokonca aj
v  tejto  chvíli  deklaruj  „v  mene  Pána  Ježiša,  mám  múdrosť  pôsobiť  a  pojednávať  dokonale,
odpovedám na otázky a riešim problémy. Robím tie správne veci v správnom čase a správnym
spôsobom pre ten správny účeľ.“ Nech je požehnaný Boh! 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem lebo každá prekážka na mojej ceste bola odstránená v mene Ježiš.
Kráčam na ceste úspechu, víťazstva a triumfu, pretože pôsobím a robím všetky veci v mene Ježiš.
Mám dobré zdravie a som na vrchole čokoľvek robím. Môj život je na slávu a dokonalosť, v mene
Pána Ježiša Krista. Amen. 

Rozšírené štúdium: Skutky 3:2 – 7 & 16; Ján 14:13; Filipským 2:9 – 11 

1.ročný Biblický plán: Marek 15:1 – 20; Numeri 32 – 33 

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:1 – 8; Žalm 73  
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VEDOMÝ SI POŽEHNANIA 

Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: Nech ťa požehná 
Hospodin a nech ťa ochraňuje! (Numeri 6:23 – 24). 

Ako  Kresťania  sme  boli  povolaní  do  života  požehnania;  máme kráčať  v  požehnaniach,
hovoriť a  manifestovať požehnania každý deň a  na každom mieste.  Predstav si  ako vkročíš  do
svojho domu, kancelárie, triedy či  na stretnutie s partnermi a pritom rozprávaš požehnania! Biblia
nalieha na nás činiť požehnania, lebo také je naše volanie (1.Peter 3:9). 

Je  to  podobné  čo  Pán  povedal  Áronovi  a  jeho  synom,  kňazom.  Prikázal  im  vysloviť
požehnania nad deťmi Izraela, hoci Izrealiti boli Jeho vlastní ľudia. Židia sú dnes považovaní za
najviac úspešných ľudí vo svete a to kvôli ich vedomiu o Božom požehnaní. Učia svoje deti a dedí
svojich detí hovoriť požehnania a teda pestujú v nich takéto vedomie. 

Avšak  požehnania  nad  Židmi  nie  sú  tak  slávne  ako  požehnania  nad  Cirkvou  –  novým
stvorením. Naprek tomu, nie veľa ľudí v Cirkvi bolo adektávne naučených ako žehnať a prijať
požehnania, nevideli sme príliš veľa výsledkov v tomto smere. Napríklad keď niekomu povieme
„Boh ťa žehnaj.“ Pre niektorých ľudí ide o bežnú náboženskú frázu ktorá veľa neznamená. Avšak
pre toho kto je duchovne prebudený, ide o invokáciu niečoho nadprirodzeného. 

Prečo dal Boh Áronovi a jeho synom inštrukcie požehnať deti  Izraela,  hoci už aj tak sa
jednalo o  požehnaný ľud? Je tomu tak, lebo samotné vyslovenie požehnania aktivuje moc k tomu,
aby požehnania mohlo fungovať. Usmernil kňazov v tom čo povedať pri vyslovení požehnania nad
ľuďmi; nachádza sa to v Numeri 6:24 – 27; študuj a medituj nad tým. Dokonca aj dnes ešte stále
hovoria takéto slová požehnania. Teraz už chápeš nech Židia robia čokoľvek, bude to prospešné. 

Maj vo svojom živote vedomie o požehnaní. Keď si napríklad na zhromaždení v Cirkvi  a
Boží  služobník  vystrie  svoje  ruky  prípadne  vysloví  požehnania,  prijmi  to  so  svojim  duchom.
Požehnania plynú cez naše ruky a z našich slov. Slová požehnania vyslovené do tvojho života majú
moc; sprevádzajú tak tvoj život a vedú ťa na ceste po akej ťa Boh chce viesť. 

MODLITBA

Ja som potomok Abraháma a jeho požehnania spočívajú na mne. Som ako strom pri toku,
dobre zavlažovaný a zakaždým prekvitajúci, prinášajúci ovocie spravodlivosti. Opravdu mám dobrú
výmenu na utešených miestach a žijem v prosperite a víťazstve každý deň. Aleluja! 

Rozšírené štúdium: Efezským 1:3; Filemónn 1:6; Deuteronomium 28:3 – 13 

1.ročný Biblický plán: Marek 15:21 – 47; Numeri 34 – 36 

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:9 – 20; Žalm 74 
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SILNÁ TÚŽBA

keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa Mu rúcha. Lebo si povedala: Ak 
sa Mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem! (Marek 5:27 – 28). 

Biblia  nám  hovorí  o  žene,  ktorá  trpela  záležitosťou  krvotoku  dlhých  dvanásť  rokov.
Nakoniec sa rozhodla s tým skoncovať a prijať zázrak. Pohnutá svojou túžbou sa pretlačila cez dav
ľudí, aby sa dostala k Ježišovi, vzdorujúc tak zákazu čo jej bránil mať fyzický kontakt s ostatnými
ľuďmi. 

Podľa zvyku Židov, krvácanie akým trpela ju spravilo nečistou; preto bola vystavená riziku
ukameňovania na smrť ak by bola pristihnutá na verejnosti, nehovoriac ešte o dotyku s ostatnými
ľuďmi. Jej túžba po slobode, po uzdravení, ju dotlačila k tomu, aby sa odvážila podniknúť takýto
riskantný krok  (Marek 5:24 – 29). 

Podobne ako v prípade Hany, pokiaľ nebola doslova zúfalá mať dieťa a vo svojej mysli sa
nerozhodla pre zázrak, nič sa nestalo. Po dlhé roky zachovávala status quo, až pokým sa nerozhodla
že musí dostať svoj zázraku. Odišla do domu Pána, padla tvárou pred Boha a modlila sa až pokým
nezvíťazila. 

Aká silná je tvoja túžba zmeniť finančnú situáciu? Aká silná je tvoja túžba zmeniť svoj
zdravotný  stav?  Ako  pohnutý  si  dostať  sa  na  nový  stupeň?   Aká  silná  je  tvoja  túžba  zažiť
nadprirodzené  vo  svojom  duchovnom  živote,  v  Kresťanskej  službe,  v  akademickej  oblasti,
podnikaní či kariére? 

My všetci chceme vidieť rast a robiť pokrok; každý z nás chce nakopiť úspech na úspechu,
avšak nie veľa ľudí je pripravených vzdorovať šancám a urobiť to čo je k tomu potrebné. Rast v
akejkoľvek oblasti  vyžaduje veľmi jednoduché a základné princípy pri  ktorých sa nevyjednáva.
Jedna z takých je silná a vynútená túžba. Dovoľ nech tvoja túžba ostane dostatočne silná aby ťa
donútila podniknúť tie správne a nevyhnutné skutky. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za úžasné evanjelium Tvojho Kráľovstva, ktoré je mi zverené do 
dôvery. S každou vrúcnosťou a urgenciou kážem evanjelium spravodlivosti naproti všetkému 
protichodnému, aby som zabezpečil Tvoju spravodlivosť a tá mohla byť vybudovaná na zemi a v 
srdciach ľudí, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Jakub 5:16 – 18; Marek 5:24 – 34 

1.ročný Biblický plán: Marek 16:1 – 20; Deuteronomium 1 – 2 

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:21 – 31; Žalm 75 –
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VODA ZO SVÄTYNE

Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy; ich lístie nezvädne, ani ich ovocie 
sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov 
bude slúžiť za pokrm a ich lístie na lieky (Ezechiel 47:12). 

Všimol si si niečo úžasné na našom úvodnom verši? Rozpráva o vode prichádzajúcej zo
svätyne a ďalej uvádza, pretože tá voda tečie k stromom a zároveň pramení vo svätyni, ich listy
nezvädnú a ovocie sa nepominie. Stromy budú plodiť ovocie každý mesiac a ono bude slúžiť ako
pokrm zatiaľ čo lístie poslúži ako medicína. 

Toto je neobyčajné, pretože celý verš rozpráva o nás: my sme chrámom Ducha Svätého; my
sme Božou svätyňou: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?” (1.Korintským
3:16). S Duchom Svätým v sebe predstavuješ pre Boha svätyňu. V Jánovi 7:37 – 38 Pán Ježiš
povedal „ ... Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody
potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.” 

On takisto povedal, prúdy živej vody potečú z teba. Ako môžu tieto rieky z teba tiecť? Je
tomu preto, lebo ty si sa napil z Duch Svätého! V deň keď si prijal Ducha Svätého, napil si sa z
Neho; napil si sa z Ducha života. Pamätaj si On dáva život;  preto dnes keď otváraš ústa život
vychádza von z teba. Rieky živej vody vychádzajú von z teba a to v podobe slov – sú to slová
života. Ježiš povedal „ ... Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život” (Ján 6:63). 

Slová  aké  hovoríme,  po  napití  sa  z  Ducha  Svätého,  tie  slová  znamenajú  duch a  život.
Vychádzajú zo svätyne – nášho pretvoreného ľudského ducha – miesto kde Boh prebýva. Nech táto
voda príde do kontaktu s čímkoľvek, prinavráti tomu život! Akákoľvek mŕtva vec čo sa postaví do
jej cesty, zaraz prijme život. Niet divu keď sme nazvaní „život dávajúci“ lebo sme narodení zo život
distribújuceho Ducha. 

MODLITBA

Drahý Otec,  urobil  si  ma živou svätyňou, s Tvojim Slovom v mojom srdci  a ústach. So
Slovom viery, ktoré som prijal, dávam život všetkému v mojom okolí. Ďakujem za nadprirodzený
život slávy aký mám v Kristovi Ježišovi. Amen. 

Rozšírené štúdium: Ján 7:37 – 39; 2.Korintským 6:16 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 1:1 – 25; Deuteronomium 3 – 4 

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:32 – 44; Žalm 78 
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VIERA V SLOVO

pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je
naša viera (1.Ján 5:4). 

Viera  predstavuje  veľmi  silnú  duchovnú moc v Božom Kráľovstve;  je  to  princíp  podľa
ktorého žijeme a naša viera je založená na Slove. Apoštol Pavol poznajúc silu našej viery deklaroval
„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje” (Filipským 4:13). Z veršov Písma sa dozvedel ako
nikdy nemôže zlyhať;  nikdy nemôže byť porazený; Pavol bol navždy víťazom; nič nedokázalo
zmeniť to čo si myslel a čomu veril. 

Božie  Slovo musí  doslova  vypestovať  tvoju  myseľ  a  formovať  tvoje  myšlienky,  aby  si
mohol mať taký druh myslenia ako mal Pavol. Musíš byť absolútne presvečený o tom, že jedine to
čo hovorí Slovo je reálne. 

Božie Slovo znázorňuje to väčšie svetlo; ide o skutočné svetlo odhaľujúc realitu o všetkých
veciach vo svete. Jedná sa o pravdivé svetlo ktoré ťa zobrazuje ako víťaza a úspešného na tomto
svete. To je pravé svetlo ukazujúc, že ty nemôžeš zlyhať; odkedy si narodený z Boha, nemôžeš byť
chudobný a takisto nikdy nemôžeš byť zničený. Tvoja viera znamená jediný mocný inštrument čo
dokáže vidieť a zmocniť sa nadprirodzených skutočností odhalených k nám cez svetlo Božieho
Slova. 

Napríklad pod svetlom medicíny tvoje obličky môžu byť označené ako problémové, avšak
pod svetlom Božieho Slova, tie isté obličky sa nachádzajú v perfektnom stave. Na prekonvertovanie
dokonalých obličiek aké vidíš v Slove očami viery, teda preniesť ich z duchovného do fyzického,
potrebuješ najskôr použiť princíp potvrdenia. Prehlás ako máš nové obličky; daj hlas svojej viere. 

Boh používa hovorené slovo na prekonvertovanie duchovnej energie do hmoty. Preto nám
povedal  vyznávať  Slovo,  lebo  keď  hovoríš  vypúšťaš  energiu  ktorá  sa  premieňa  do  hmotného.
Židom 13:5 – 6 hovorí „ .... Veď On sám povedal … takže smelo môžeme vyznávať …” Je to tvoje
vyznanie a potvrdenie čo aktivuje moc Božieho Slova v tvojom živote a spôsobí nadvládu viery. 

MODLITBA

Ďakujem drahý Otče za môj triumfálny život v Kristovi. Ja predstavujem úspech. Kráčam vo
víťazstve, božskej múdrosti a dominancii Ducha, lebo sa pozerám a žijem podľa skutočného svetla 
Tvojho Slova, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Židom 11:30 – 33; 1.Ján 4:4; Rímskym 10:17 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 1:26 – 56; Deuteronomium 5 – 7 

2.ročný Biblický plán: Skutky 28:1 – 10; Žalm 79 – 80 
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ZARUČENÉ VÍŤAZSTVO

Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet  (Ján 16:33). 

Aké utešujúce a povzbudzujúce slová od Ježiša v našom otváracom texte! Majstro vedel
všetko  o  svete  a  jeho  korupčných  systémoch  navrhnutých  na  vyvolanie  frustácie,  utrpenia  a
zlyhania.  Napriek tomu všetkému nás  On uistil  ohľadne víťazstva.  Vyjadril  sa  „Toto som vám
povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ 

Cesta k úspechu môže byť hrboľatá a zároveň pretkaná prudkými skúškami, výzvami či
prenasledovaním, napriek tomu je tvoje víťazstvo zaručené.  2.Timoteovi 3:12 hovorí  „A všetci,
ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,.”  Tam sa to ale nekončí; 1.Ján 4:4
uvádza „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo
je  vo  svete.” Ako  máš  možnosť  vidieť,  nezáleží  na  výzvach  akým  čelíš  ani  na  sile  tvojich
prenasledovateľov; ty si ich všetkých už prekonal.

U Krista nachádzame mier nad krízami a hlavne pokoj v centre nepriazene. Veď preto sa
nechal počuť „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne …” (Ján 16:33). Všetko čo Pán od
teba chce, je zachovať zameranie na Ňom, na Jeho Slove. V Ňom sa nachádza každá dobrá vec akú
budeš kedykoľvek potrebovať: život, zdravie, radosť, pokoj, víťazstvo a sláva naveky! On chce, aby
si ty nažíval vo svojich najlepších potenciáloch a tvoja radosť mohla byť plná! 

Víťazstvo  je  tvojim  právom  od  narodenia.  Hospodin  ťa  vychoval  a  usadil  spoločne  s
Kristom na nebeských miestach (Efezským 2:6), vysoko nad satanom a jeho spoločníkmi temnoty
ako aj negatívnymi vplyvmi tohto sveta (Efezským 1:21). Preto kráčaj vo svetle svojho víťazstva;
dominuj tomuto svetu a kraľuj nad okolnosťami každodenného života. 

VYZNANIE

Žijem a kráčam vo víťazstve každý deň, lebo som narodený z Boha. Deklarujem - ja panujem
ako kráľ v živote nad všetkými okolnosťami v mojom svete, cez Slovo a moc Ducha Svätého ktorý sa
vo mne nachádza, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:35 – 39; 1.Ján 5:4

1.ročný Biblický plán: Lukáš 1:57 – 80; Deuteronomium 8 – 10 

2.ročný Biblický plán: Skutky 28:11 – 20; Žalm 81 – 82 
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POTREBUJEŠ ZOHRAŤ SVOJU ÚLOHU 

v prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa 
Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: sedemdesiat
rokov (Daniel 9:2). 

Biblia nám hovorí ako Daniel pochopil podľa kníh proroka Jeremiáša presné načasovanie
vyslobodenia Izraela. Objavil ako nadišiel určený čas ukázať priazeň Izraelu. Daniel takisto vedel
že mal zohrať úlohu a tak napomocť priniesť Božiu túžbu do reality. A tak sa  začal modliť: „Potom
som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil.
Modlil som sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, vyznával som a hovoril: …” (Daniel 9:3 – 4). 

Ukazuje  nám to  niečo;  ak  Boh niečo  naplánoval  to  ešte  neznamená,  že  tak  aj  nastane;
potrebuješ poznať aká je tvoja rola a zohrať ju. Existujú ľudia ktorí povedia „Ak to Boh naplánoval,
stane sa tak. Ak je to vôľa Božia tak sa stane.“ Takíto ľudia nepoznajú Božie Slovo a spôsoby ako
Hospodin robí veci. Vždy existuje takzvaný Boží revír a tiež revír človeka. Biblia uvádza - On dal
zem deťom človeka aby ju spravovali (Žalm 115:16). 

 Hospodin ti jednoducho ukáže aký má On plán a vôľu. Pritom ako študuješ Slovo, spoznáš
Jeho vôľu a takisto zistíš aké sú Jeho princípy s fungovaním Kráľovstva. Následne aplikovaním
tých princípov a kráčaním v Jeho Slove spôsobíš, že Jeho vôľa nastane. Musíš najskôr poznať Božie
Slovo pre seba. Potrebuješ byť činiteľom Slova; tam spočíva tvoje požehnanie (Jakub 1:25). 

Józua  1:8  a  Žalm 1:1  – 3  ďalej  vysvetľujú  život  nezapierateľného úspechu,  vytrvalej  a
súdružnej plodnosti  a produktivity jednotlivca,  keď sa oddá k Slovu;  veriaci ktorý medituje  na
Slove deň a noc, kráča v jeho svetle bude prosperovať. Sláva Bohu! 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za prítomnosť Tvojho Ducha vo mne. On mi dal nadprirodzené 
poznanie a náhľad do úžasných skutočností v Tvojom Slove, a tiež mi udelil schopnosti pre 
naplnenie Tvojej dokonalej vôle! Kráčam v spravodlivosti, robím Tebe radosť vo všetkých veciach, 
v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Židom 13:5 – 6; 1.Timoteovi 6:12; 1.Korintským 2:12 – 13

1.ročný Biblický plán: Lukáš 2:1 – 20; Deuteronomium 11 – 12 

2.ročný Biblický plán: Skutky 28:21 – 31; Žalm 83 – 84 
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OSTAŇ NA VRCHOLE

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v 
hojnej miere! (Ján 10:10).

Boh chce aby si mal život a radoval sa z neho. Každý jeden deň by mal predstavovať radosť,
vzrušunie a blaženosť. Nevzdaj sa tohto za nič na svete. Nevenuj ani jeden zo svojich dní smútku,
starostiam či diablovi. Je to rozhodnutie aké musíš jednoducho urobiť.

2.Korintským 2:14 uvádza „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a
na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“  Všimni si ako hovorí „ … všade …
na každom mieste“ Taký je Boží sen pre teba. Hospodin chce aby si bol na vrchole, vyhrával a
kraľoval v živote každý deň a popri tom ako prekvitáš v požehnaniach.

Ľudia ktorí argumentujú, že v skutočnosti nemôžeme byť stále plní radosti prípadne ako je
život plný vzostupov a pádov, vskutočnosti nepoznajú Boha ani kvalitu života akú nám On dal.
Biblia sa zmieňuje ako je zem naplnená Pánovou dobrotou (Žalm 33:5). Aleluja! Nezáleží čo sa
objaví v tvojom dni; ak vlny besnejú, ostaň na vrchole! Ak vlny stúpajú ešte vyššie, vystúp nad ne!

Ty nie si obeť v tomto živote, ale víťaz v Kristovi Ježišovi. 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.“  Nič ťa
nedokáže zložiť.  Jakub 1:2 rozpráva ako máme počítať za všetku radosť keď prechádzame cez
rozličné testy; prečo je tomu tak? Pretože v Kristovi si sa stal triumfálny! Sedíš s Ním na mieste
dominancie a moci odkiaľ kontroluješ okolnosti života pre svoju výhodu.

Preto  nezávisle  od  okolností,  každý  deň ostaň  plný  radosti.  Buď jedine  závislý  na  tom
Väčšom ktorý žije v tvojom vnútry a odmietni sa nechať vyviesť z koľají tým čo sa deje vôkol teba.
Nažívaj vyšším životom v Kristovi. Aleluja!

 VYZNANIE

Drahý Otče, ďakujem za Tvoje večné a neomylné Slovo, ktoré vo mne pracuje a spôsobuje
že zakaždým triumfujem! Žijem nezávisle od okolností, vždy mám veci pod kontrolou, vychutnávam
si vyšší a nadprirodzený život v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.

Rozšírené štúdium: Jakub 1:22; 2.Korintským 3:5; Ján 10:10 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Lukáš 2:21 – 52; Deuteronomium 13 – 15

2.ročný Biblický plán: Rímskym 1:1 – 12; Žalm 85 – 86
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ROVNAKO AKO JEŽIŠ

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.Jámn 4:17). 

Náš úvodný verš rozpráva o tom ako sme rovnakí s Ježišom. Byť znovuzrodený znamená
mať Jeho charakter a život vo svojom duchu. V skutočnosti sme boli odstránení z triedy obyčajných
ľudí a umiestnení do triedy Boha; my sme pridružení k Božej akosti; stali sme sa spoluúčastníkmi
na božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4). 

Ty nie si obyčajný človek. Považovať sa či vnímať samého seba ako obyčajného znamená
povedať, že aj Ježiš je priemerný  a On taký predsa nie je. On znázorňuje Božiu slávu. Predstavuje
zjavenú spravodlivosť a dokonalosť Boha. On sám o sebe je Boh. Biblia uvádza  „ ... potešilo to
Otca aby v Ňom prebývala všetka múdrosť“ (Kolosenským 1:19 ang KJV). Kolosenskýn 2:9 ďalej
hovorí  „lebo  v  Ňom  prebýva  všetka  plnosť  božskosti  telesne.” Tu  nachádzame  niečo  až  dych
vyrážajúce: Biblia sa zmieňuje ako z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.
(Ján 1:16). 

My veriaci sme plní Boha tak isto ako Ježiš je naplnený Bohom, odkedy sme prijali z Jeho
plnosti a tým sa to ešte nekončí. Kolosenským 2:10 hovorí o tom ako sme v Ňom kompletní. Je to
úžasné! Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, On stelesňoval Boha prebývajúceho v ľudskom tele, bol
plný milosti, slávy a pravdy. Nažíval a manifestoval nadprirodzené. Ježiš kráčal na vode, dokázal
utíšiť vetry či vlny až do takej miery kedy Jeho učeníci zašli  „Kto je to, že Ho aj vietor, aj more
poslúchajú” (Marek 4:41). 

Rozprával k mŕtvym ušiam a následne sa otvorili. Takisto rozprával k slepým očiam aj tie sa
otvorili. Ježiš prehovoril k zmrzačeným končatinám a takisto ožili. Rozprával k mŕtvym a tí prišli
naspäť k životu. Teraz nám Biblia hovorí „aký je On, takí sme aj my v tomto svete” (1.Ján 4:17). To
znamená,  že  ty  dokážeš  uvažovať,  kráčať,  rozprávať  a  činiť  ako  Ježiš!  Ty si  nadprirodzený  a
neobyčajný, rovnako ako Ježiš. 

Keď povieš slepým očiam „Otvorte sa“ urobia tak. Keď prikážeš zmrzačeným kráčať, začnú
chodiť. Ty si dostal z Jeho plnosti. Niet divu, že nám Ježiš povedal v Matúšovi 10:8 „Nemocných
uzdravujte,  mŕtvych  krieste;  malomocných  očisťujte,  démonov  vyháňajte;  zdarma  ste  prijali,
zdarma dávajte.” Aleluja! 

MODLITBA

Požehnaný Otec, ďakujem za Tvoje Slovo ktoré ma pozdvihlo a umiestnilo nad obyčajnosť. 
Ja rozoznávam moje špeciálne miesto v Kristovi a prehlasujem môj život znamená manifestáciu 
Tvoje slávy! Dnes a každý deň žijem a prejavujem nadprirodzené, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; 1.Korintským 6:17; Ján 20:21 – 23 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 3:1 – 38; Deuteronomium 16 – 17 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 1:13 – 23; Žalm 87 – 88 
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UDRŽIAVANÝ SLOVOM 

On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, 
ktoré vychádza z úst Božích (Matúš 4:4). 

Z úplne všetkého čo  Boh na zemi stvoril, jedine človek bol spravený za duchovnú bytosť.
Všetky zvieratá a rastliny prišli do existencie keď Boh vydal Slovo; avšak pri človeku nachádzame
dve príznačné udalosti.  Po prvé Genezis 1:26 hovorí Boh  stvoril človeka na Jeho obraz a Jeho
podobu. Potom sa Genezis 2:7 zmieňuje ako Boh sformoval človeka z prachu zeme; teda už toho
stvoreného  (duchovného)  človeka.  Tieto  dve  zdôraznené  vyjadrenia  (stvoril  a  sformoval)  sa
odlišujú, keďže oboje vyjadrujú Boží účeľ, plán a víziu pre človeka. 

Pôvodný „stvorený“ človek znamenal ľudského ducha a náslende jeho telo bolo sformované
z  prachu zeme.  Neskôr  Biblia  hovorí  „a vdýchol  mu do nozdier  dych života.“  Boh predstavil
duchovného človeka stvoreného do fyzického tela, ktorého sformoval a človek sa tak stal živou
dušou (Genezis 2:7). To robí človeka odlišného od všetkých ostatných zvierat. 

Ty si prevažne duchovná bytosť; nie si fyzické telo; a skutočné jedlo pre ľudského ducha je
Božie  Slovo.  Bol  si  narodený kŕmiť  sa  na  Božom Slove.  Rozvoj  tvojho ducha (ten  reálny  ty)
nastáva cez Slovo. Z rovnakého dôvodu Ježiš povedal „ … Nie samým chlebom žiť bude človek ale
každým slovom Božím“ (Lukáš 4:4). 

Odkedy si potomok Slova, tvoja výživa prebieha cez Slovo. 1.Peter 1:23 uvádza  „veď ste
živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“
Všetko v živote je podporované od svojho zdroja a tvojim zdrojom alebo pôvodom je Slovo. 

Preto k tomu aby si mohol excelovať, udržať sa v živote smerujúcom hore a dopredu, musíš
sa celý oddať voči Slovu. Život aký máme v Kristovi je o jednej veľkej sláve a prosperite avšak ten
život sa žije v Slove a podľa neho. 

MODLITBA

Vzácny Otec, Tvoje živé Slovo je moje potešenie; som vyživovaný a budovaný pritom ako
dnes  meditujem na Slove.  Môj  život  je  okrášlený  a  môj  duch opevnený aby sa  zmocnil  Tvojej
dokonalej vôle a kráčaľ podľa nej, dnes a navždy, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Lukáš 4:4; 1.Peter 2:2

1.ročný Biblický plán: Lukáš 4:1 – 13; Deuteronomium 18 – 21 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 1:24 – 32; Žalm 89 
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APLIKOVANIE ZÁKONA VIERY

Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že 
Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú (Židom 11:6). 

Rímskym 3:27 nám dáva poznať, že viera je zákon. Hovorí sa tam „Kde je teda chvastanie?
Je  vylúčené!  Akým  zákonom?  Zákonom  skutkov?  Nie,  naopak,  zákonom  viery.“  Zákon  viery
nepripúšťa vychvaľovanie sa. Inými slovami nemôžeš sa hrdiť, alebo chvastať o svojich ľudských
schopnostiach keď pojednávaš na predmet viery; je to celé o Božej moci. 

Zákon je pevný a pracuje pre kohokoľvek a každého, kdekoľvek, kto sa podľa neho správne
riadi. Takisto to platí aj z druhej strany a teda, zákon ide proti tomu kto ho nesprávne aplikuje.
Napríklad, gravitácia ako zákon pôsobí v každom čase. Zákon gravitácie je to čo ťa drží na zemi.
Rovnakým spôsobom vždy pracuje aj zákon viery. 

Niektorí  Kresťania ostali v zajatí veľmi dlhý čas, pretože neoperujú podľa zákona viery.
„Viem, že môj Boh ma jeden deň uzdraví“ je len obyčajné náboženské rozprávanie; to však nie je
viera!  Viera  nazýva  reálne  to  čo  sa  nedá  vnímať  cez  zmysly.  Viera  verí  a  potvrdzuje  čo  Boh
povedal. 

Takže  Boh „ťa  nejde  uzdraviť“  jedného dňa.  Ty sa  dokonca  ani  nepotrebuješ  pýtať  pre
uzdravenie. Mal by si veriť a konať na Slovo. Takým spôsobom uplatníš zákon viery do činnosti.
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.“ Prehlás ako máš zdravie, bez ohľadu na
symptóny aké môžeš pociťovať vo svojom tele. 

Ak  niekto  chorý  na  rakovinu  vo  viere  prehlási  „Som  uzdravený  v  mene  Ježiš;
rakovinotvorný nádor v mojom tele je mŕtvy!“ Zákon viery vyžaduje od toho dotyčného zachovanie
vokalizácie viery. Biblia uvádza keď sú oblaky plné dažďa, vylejú sa samé nad zemou (Kazateľ
11:3).  Pokračuj  s  používaním  Slova  na  vystupňovanie  tlaku  na  nepriateľa  a  tvoja  viera  bude
prevládať až zvíťazí. 

MODLITBA

Drahý Otec, akým potešením je Tvoje Slovo pre moju dušu! Ďakujem za učenie ma spôsobu
ako v Kráľovstve víťazne nažívať. Moja viera dnes produkuje nepopierateľné výsledky, v Ježišovom
mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Židom 10:38; Židom 11:6; Jakub 2:15 – 17

1.ročný Biblický plán: Lukáš 4:14 – 44; Deuteronomium 22 – 24

2.ročný Biblický plán: Rímskym 2:1 – 11; Žalm 90 
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VENUJ POZOR JEHO SLOVÁM

Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! (Príslovia 4:20). 

Svet  dnes  zažíva  ťažšie  časy  a  väčšie  výzvy pritom ako  sa  približuje  koniec  všetkému
(1.Peter 4:7). Ekonomiky mnohých národov sa nachádzajú buď v recesii alebo na jej okraji. Veľa
firiem a podnikov banktrotuje a život sa stáva pre mnohých ťažší ako zvykol byť predtým. Avšak
ako  znovuzrodený,  tvoje  zameranie  musí  byť  na  Pánovi  a  Jeho  večnom Slove.  Odmietni  byť
úzkostlivý o čomkoľvek (Filipským 4:6). Zakaždým si musíš pamätať, že hoci sa nachádzaš vo
svete, ty nie si zo sveta; pochádzaš z iného kráľovstva – Božieho Kráľovstva. 

Pán Ježiš už povedal  „ ...  Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján
16:33).  Problémy vo svete nie sú namierené proti  tebe.  Keď čelíš  súženiu a trápeniu rob tak s
mysľou víťaza – myseľ jednotlivca ktorý pozná to, že on už má výhodu; a Slovo Božie predstavuje
tú výhodu. Božie Slovo má schopnosť preniesť ťa cez akúkoľvek situáciu bez toho aby si utrpel
jediný škrabanec. 

Boh od teba vyžaduje oddať sa kompletne pre Slovo. Ostaň presvedčený ohľadne integrity
Božieho  Slova.  Izaiáš  43:2  hovorí  „Keď  pôjdeš  cez  vodu,  budem  s  tebou,  a  keď  cez  rieky,
nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ Maj v sebe takéto
vedomie. 

V centre  súženia  potvrď rovnako  ako  Dávid  „Hospodin  je  môj  pastier,  nebudem mať
nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza“ (Žalm 23:1 – 2).
Deklaruj ako Pavol  „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“  (Filipským 4:13). Vykríkni
podobne ako Ján „Väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4). 

Odmietni dovoliť okolnostiam podmieniť, alebo donútiť ťa hovoriť o nedostatku, porážke,
slabosti či strachu.Vyznaj s chuťou „Nikdy nebudem stroskotanec; nikdy nebudem mať prázdne
vrecká; narodil som sa aby som kraľoval a panoval v živote!“ Keď takýmnto štýlom rozprávaš, tak
sa nesnažíš chvastať ani byť chválenkár, ty len jednoducho vokalizuješ svoju vieru  a istotu na
Slove. Potvrdzuješ realitu o sebe na základe Božieho Slova. Urob Božie Slovo tvojim zameraním a
vždy budeš úspešný. 

MODLITBA

Drahý Otec, žijem v Slove, podľa Slova a cez Slovo. Tvoje Slovo sa stalo mojim denným
zameraním a ono ma pilotuje a pozdvihuje vždy vyššie nad zmätok, zlyhanie, problémy a mravnú
skazu čo pracuje na tomto svete. Život Krista aký mám zo mňa urobil šampióna a spôsobuje moju
nadvládu nad okolnosťami, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; 1. Timoteovi 4:15; 2.Timoteovi 3:16 – 17 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 5:1 – 16; Deuteronomium 25 – 27 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 2:21 – 20; Žalm 91 
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VÝSLOVNÝ OBRAZ OTCA

On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, On 
počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby
v Ňom prebývala všetka plnosť (Kolosenským 1:17 – 19). 

Podľa toho ako uvádza Písmo, úplnosť Božstva je kompletne zabývaná v Ježišovi Kristovi.
Všetko ohľadne Boha prebýva v Ježišovi. Keď Filip, jeden z Jeho učeníkom, povedal „ukáž nám
Otca,“ Ježiš mu odpovedal „Kto mňa videl, videl Otca“ (Ján 14:8 – 9). 

Všetko čo Otec znamená a má sa nachádza v Ježišovi. Všetko čo Duch Svätý predstavuje a
más sa takisto nachádza v Ježišovi. Ježiš Kristus symbolizuje Božstvo. On povedal „ ...  ja som v
Otcovi a Otec je vo mne“ (Ján 14:11). Ešte skôr v Jánovi 10:30 vyriekol „Ja a Otec sme jedno.“
Niektorí ľudia povedia „Ježiš nie je Boh“ a to len preto lebo nemajú vedomosť. Kolosenským 2:9
uvádza  „lebo  v  Ňom prebýva  všetka  plnosť  božskosti  telesne.“  Znamená  to,  že  Ježiš  je  telom
Hospodina.

Keď Ježiš v Biblických časoch kráčal ulicami, bol to Boh kto kráčal v Ježišovi. Aká úžasná
realita.  Židom  1:3  sa  o  Ňom  zmieňuje  ako  o  odblesku  slávy  Boha  a  obrazu  Jeho  podstaty
(osobnosti). Ježiš presvetľuje Otcovu slávu. On je ten žiariaci ľúč Božieho svetla. 

Zaregistroval si ako slovo „osobnosť“ v Židom 1:3 ang KJV nie je v množnom čísle? Hovorí
„Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho osobnosti ...“ čo znamená, že v Božstve, Ježiš 
Kristus je ten jeden ktorý vyjadruje osobnosť Otca. Otec nikdy neopúšťa trón; On je vždy na Jeho 
tróne, avšak vyjadruje Samého seba cez Ježiša. Niet divu keď povedal „Kto videl mňa, videl aj 
Otca“ (Ján 14:9). 

VYZNANIE

Nech je požehnaný Boh! Kristus, ktorý je leskom Božej slávy a vyjadrením Otca, nažíva vo 
mne. Preto aj ja som vyjadrením nadprirodzených schopností, moci, víťazstviev a slávy Krista, lebo 
ako je On tak som aj ja! Ostávam plný Boha, naplnený s Jeho mocou a pôsobím v Jeho sile a sláve, 
v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:19 (študijná Biblia); Kolosenským 1:27 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 5:17 – 39; Deuteronomium 28 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 2:21 – 29; Žalm 92 – 93 
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BOŽIE SLOVO JE DOKONALÁ MÚDROSŤ

Múdrosť je hlavná vec; preto získaj múdrosť: a zo všetkým čo nadobúdaš získaj porozumenie
(Príslovia 4:7 ang KJV).

Precízne  poznanie  Božieho  Slova  je  nevyhnutné  ak  chceš  mať  na  zemi  víťazný  a
nadprirodzený  život.  Biblia  hovorí  v  Ozeášovi  4:6  ang  KJV „Moji  ľudia  hynú  pre  nedostatok
poznania ...“   Pán Ježiš  v  Matúšovi  22:29 mieril  k Židom keď im povedal  „ ...  Blúdite,  lebo
nepoznáte Písma ani Božiu moc.“

Nezáleží na tom aké máš v živote skúsenosti, dokonca ani nadobudnutých poznatkoch z tej
najlepšej akademickej inštitúcie. Ak nemáš Slovo potom nemáš Božiu múdrosť. To čo si akurát tak
získal je múdrosť ľudí a tá je limitovaná. Jedine Božia múdrosť dokáže z teba urobiť skutočný
úspech. 

V knihe Exodus 14:16 čítame niečo veľmi inšpirujúce; Boh vydal pre Mojžiša inštrukcie
„ ...   Ty však zdvihni svoju palicu,  vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci  mohli prejsť
stredom mora po suchu.“ To bola Božia múdrosť v demoštrácii. Neexistuje spôsob pri ktorom by
ľudská myseľ či veda dokázali zdôvodniť rozdelenie vodnej plochy použitím prútu, a nie to ešte
Červeného mora. Avšak bola to „Hospodinova veda“; Jeho múdrosť v akcii. 

Mojžiš konal na Božie Slovo a fungovalo to. Červené more sa pred deťmi Izraela rozdelilo a
ony mohli  prejsť  po  suchej  zemi.  Tak sa stane  vždy keď niekto  činí  na  Slovo;  nasleduje  čosi
nadprirodzené. Božie Slovo predstavuje múdrosť Boha. Nauč sa konať podľa nej, dokonca aj vtedy
keď stanovisko, alebo inštrukcie nedávajú zmysel. Veď nakoniec nedávalo to zmysel ani vtedy keď
Boh povedal Mojžišovi aby rozdelil Červené more, ale on poslúchol a zázrak ako vieme nasledoval.

Pri kráčaní v božskej dokonalej múdrosti, častokrát, to čo môže byť pokladané za ideálne z
pohľadu človeka, nemusí byť nevyhnutne Božia voľba. A tu prichádza narad prečo je potrebné byť
študentom Slova. Študovaním Božieho Slova sa stávaš oboznámený scharakterom Otca; dostane sa
ti náhľadu do Jeho vôle pre tvoj život, odkedy Slovo predstavuje Jeho vyjadrenú vôľu. 

Kolosenským 3:16 uvádza „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato ...“ Ponor sa celý do
Slova a tvoj život bude tak vyjadrením Božej múdrosti. 

MODLITBA

Drahý Otec,  Tvoja múdrosť  vo  mne funguje  a ja  excelujem v  dobrom úsudku,  mám tie
správne nápady a zakaždým robím tie správne rozhodnutia. Som poháňaný múdrosťou hovoriť a
robiť správne veci v tom správnom čase pre správny účeľ a na Tvoju slávu, v Ježišovom mene.
Amen. 

Rozšírené štúdium: Príslovia 8:1 – 4; 1.Korintským 2:4 – 7

1.ročný Biblický plán: Lukáš 6:1 – 16; Deuteronomium 29 – 30 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 3:1 – 12; Žalm 94 
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PROPAGUJ A ZJAVUJ JEHO LÁSKU

No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni 
(Rímskym 5:8). 

Pán Ježiš prišiel  na svet s posolstvom lásky; On nás miloval a ukázal nám ako milovať
iných. Ako dieťa Božie, nielen že si potomok lásky odkedy nám Biblia hovorí – Boh je láska (1.Ján
4:8); ty si takisto ambasádor Krista vo svete. Ty si Jeho reprezentant, pokračuješ s Jeho životom na
tomto svete (2.Korintským 5:20). Preto je na tvojej zodpovednosti propagovať a vysielať Božiu
lásku v tvojom svete. 

Rímskym 5:5 hovorí „ ... nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze
Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ Boh vložil svoju lásku do tvojho srdca a očakáva od teba aby
si ju preukázal tým, že budeš milovať ľudí vôkol seba. To je jediná cesta ako svet dokáže vidieť a
oceniť neporovnateľnú krásu Jeho lásky. 

Tvoja reč musí budovať a pozdvihovať. Ľudia ktorí ubližujú, alebo ničia ostatných svojimi
slovami nepoznajú lásku Krista. Ty o iných rozprávaj vysoko a milujúco. Možno sa chceš opýtať
„Čo ak ich charakter je naozaj zlý?“ Tvojou úlohou nie je posudzovať ani zatracovať. Buď ako Pán
Ježiš keď povedal žene prichytenej pri akte cudzoložstva  „ ...  Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a
odteraz už nehreš!“ (Ján 8:11). 

Využi všetku priležitosť pri každodennom styku s ľuďmi na vyjadrenie lásky smerom k nim.
Buď požehnaním pre svoj svet. Miluj ostatných nezištne a bezpodmienečne ako Kristus miloval
nás. 1.Jám 3:16 uvádza „Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme
klásť život za bratov.“ 

MODLITBA

Vzácny Otec, ďakujem za Tvoju úžasnú milosť, Tvoj dar spravodlivosti a nepodmienečnú 
lásku ku mne! Rovnako ako Ty, aj ja som milostivý, láskavý, milujúci a vľúdny k ostatným. Tvoja 
láska je svetlo čo odomňa jasne žiari smerom k ostatným, dávajúc im nádej a život, v Ježišovom 
mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:7 – 9; Rímskym 13:8 – 10 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 6:17 – 49; Deuteronomium 31 – 32

2.ročný Biblický plán: Rímskym 3:13 – 19; Žalm 95 – 96 
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„KRISTUS V TEBE“ JE VŠETKÝM

 ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A 
týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27). 

Duch  cez  apoštola  Pavla  zjavuje  v  hornom  verši  veľmi  dôležitú  pravdu  ohľadne
Kresťanstva. Hovorí „Kristus vo vás, nádej slávy.“ Mať vitálnu vedomosť a žiť s povedomím ako
Kritus nažíva v tebe, je jedna z najväčších vecí aká sa tebe ako Kresťanovi vôbec mohla stať. Táto
realita v skutočnosti predstavuje riešenie všetkých problémov a odpovedí na každú otázku. Kristus
v tebe znamená (úplne) všetko. Ak sa On v tebe nenachádza, potom tvoje problémy, namáhanie,
utrpenie a ťažkosti sú „odôvodnené.“ 

Pouvažuj o nádhernej pravde z Rimanom 8:10 ang KJV „Ak je Kristus vo vás, hoci je telo
mŕtve pre hriech, duch mu dáva život pre spravodlivosť.“   Inak podané, Kristus v tebe znamená
uzdravenie a zdravie, tvoje vyslobodenie, celistvosť a zachovanie. 

Biblia v knihe Skutkov 9:33 – 34 rozpovedá o Petrovi jeden veľmi zaujmavý príbeh. Peter
bol navštíviť bratov a tak sa dostal do domu muža s menom Eneáš, ktorý trpel obrnou dlhých osem
rokov. V takom stave prijal evanjelium a uveril v Krista, no napriek tomu bol stále paralyzovaný. 

Peter sa pozrel na toho muža v jeho neschopnom stave a povedal „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš
Kristus; vstaň a posteľ si!“ Ako máš možnosť si všimnúť Peter sa nemodlil za jeho uzdravenie!
Peter pochopil niečo. Človek v ktorom prebýva Kristus nemôže a nemal by byť paralyzovaný. On
to nakoniec dokázal. 

Ako dieťa Božie, odkedy je Kristus v tebe, máš právo vykročiť z akejkoľvek bolesti. Máš
právo vystúpiť  z  temnoty.  Máš  právo vyjsť  von z  chudoby,  nedostatku  a  potreby.  Ako z  toho
vykročíš? Je to  jednoduché:  Daj stopku za myslením, rozprávaním a konaním človeka ktorý je
biedny, chorý, má prázdne vrecká, alebo má myseľ porazeného. Hneď teraz si obnov svoju myseľ a
začni myslieť, rozprávať ako jeden ktorý je zdravý a silný, prospešný, víťazný a požehnaný. 

To je spôsob ako demonštrovať svoju vieru v Slove a v tom Väčšom ktorý prebýva v tebe.
Aleluja! 

VYZNANIE

Požehnaný  Otec,  udelil  si  mi  milosť  a  schopnosť  v  Kristovi  Ježišovi  na  kraľovanie  a
panovanie v živote! Cez Krista všetko môžem, Jeho sláva a spravodlivosť sú dnes zjavené vo mne a
cez mňa! Kristus vo mne stelesňuje záruku života v kontinuálnom víťazstve a večenej sláve. Nech je
požehnaný Boh!

Rozšírené štúdium: 1.Jám 4:4; Filipským 4:13; Kolosenským 3:1 – 4

1.ročný Biblický plán: Lukáš 7:1 – 35; Deuteronomium 33 – 34 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 3:20 – 25; Žalm 97 
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OSLAVUJ SVOJU UNIKÁTNOSŤ

Chválim Ťa, že si ma predivne a úžasne utvoril; obdivuhodné sú Tvoje skutky. A moja duša 
to dobre vie (Žalm 139:14). 

Vieš o tom ako si unikátne požehnaný? Ty si to najlepšie od Boha a je toho tak veľa čo On
do teba  vložil.  V knihe  Genezis  12:2  Boh povedal  Abrahámovi  „Urobím ťa  veľkým národom,
požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.“  Ty si potomok Abraháma, pretože
Biblia v Galatským 3:29 uvádza nasledovné „ ... A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi ...“ 

Preto nielen že si požehnaný, ty taktiež predstavuješ požehnanie.  Všade so sebou nesieš
požehnanie; čohokoľvek sa dotkneš je požehnané! Každý kto ťa stretne je takisto požehnaný; tvoje
prostredie je požehnané a to pre tvoju prítomnosť. Aký úžasný život!  Keďže si tak požehnaný,
Biblia teba opisuje ako strom zasadený pri toku rieky, zakaždým zeleňajúci sa, lahodný a kvitnúci,
prinášajúci ovocie a prebývajúci vo večnej prosperite. 

Navyše 1.Peter 2:9 anglický AMPC uvádza „Ale vy ste vyvolená rasa, kráľovské kňažstvo,
oddaný  národ,  [Bohom]  ručne  vykúpení,  špeciálni  ľudia,  aby  ste  zvestovali  úžasné  skutky  a
preukázali cnosť a dokonalosť Toho, ktorý vás povolal von z temnoty do Jeho predivného svetla.“
Dokáže tieto slová niekto len tak prečítať a  nezakričať pritom? Aká vznešená realita  o  novom
stvorení odhalená pre nás v Božom Slove! Ty si vznešený a zdokonalený v Kristovi a Boh urobil
možným, aby si manifestoval Jeho slávu pred celým svetom. 

Efezským 3:10 uvádza „ ... aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená
bola  cirkvou  rozmanitá  múdrosť  Božia.“  Takýto  je  Boží  účel.  On sa rozhodol preukázať  Jeho
mnohonásobnú múdrosť pred kniežatstvami a mocnosťami na nebeských miestach práve cez nás –
Cirkev. To ukazuje prečo sme ako nové stvorenie požehnaní a vznešení. My sme tá vrcholná krása,
to najvyššie čo Boh urobil; prvé a najlepšie z Jeho stvorenia (Jakub 1:8). 

MODLITBA

Spravodlivý Otec, aká radosť a blaženosť to je vedieť, že ja som Tvoja vrcholná krása a to
najvyššie  zo  všetkého  čo  si  stvoril.  Ja  som  Tvoje  excelentne  vytvorené  majstrovké  dielo,  plné
nádhery,  slávy  a  milosti.  Ďakujem Ti  z  hĺbky  môjho  srdca  za  Tvoju  slávu  v  mojom živote,  v
Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Efezským 2:10 (študijná Biblia); Jakub 1:18

1.ročný Biblický plán: Lukáš 7:36 – 50; Józue 1 – 2 
2.ročný Biblický plán: Rímskym 3:26 – 31; Žalm 98 – 100 
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DUCHOVNÝ ELEMENT POŽEHNANIA

... Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš 
požehnaním (Genezis 12:2). 

Často keď počujeme slovo „žehnať“ nie veľa ľudí (celkom) chápe tomu o čom to skutočne
je. Požehnať znamená zapríčiniť prospech, priazeň, vštepiť úspešný výsledok. Takisto to znamená
nabiť so schopnosťami. 

Preto  keď  povieš  „Boh  ma  požehnal“,  alebo  keď  Boh  hovorí  „Požehnám  ťa“  tak  ako
povedal  Abrahámovi v našom otváracom verši, On vlasne tým hovorí „Spôsobím tvoj prospech!
Uprednosním ťa! Vyvolám úspešný koniec – úspešný výsledok ohľadne vecí, ktoré sa ťa dotýkajú –
takže bez ohľadu na to čo robíš, bez ohľadu čo sa s tebou stane, obráti sa to na tvoje dobro. 

Netreba  sa  diviť  tomu  ako  bol  Abrahám  úspešný  všade  kam  vstúpil.  On  nadmieru
prosperoval.  Nebol  úspešný  podľa  štandardov  sveta;  on  ich  ďaleko  prevyšoval.  Takisto  nebol
úspešný  podľa  ľudských  štandardov,  no  aj  napriek  tomu  sa  mu  dostalo  nadprirodzeného
uschopnenia od Boha pre excelentnosť. Abrahám, v tých časoch, udával tempo, pretože Boh ho
požehnal. A presne toto potrebujú mnohí ľudia dnes vo svojich životoch - duchovné požehnanie a
vedomie o tom ako sú požehnaní od Boha. Zbaví ich to trápenia. 

Príliš  veľa  ľudí  sa  ťažko  namáha  na  základe  ľudských  štandardov  ako  aj  podľa  svojej
prirodzenej schopnosti; avšak títo ľudia potrebujú čosi iné – duchovné požehnanie. Práve to všetko
pozmení na základe nadprirodzenému elixíru, božského elementu, ktorý v tebe pracuje. Zoberie ťa
vždy ďaleko až za hranice obmedzenia. 

Odmietni sa namáhať tak ako to robia ostatní. Ty si požehnaný Hospodinom, čo znamená
mať  výhodu.  Biblia  hovorí  v  Galatským 3:9  „Teda  tí,  čo  sú  z  viery,  dostávajú  požehnanie  s
veriacim Abrahámom“ to  rozpráva o tebe. V tvojom živote sa nachádza požehnanie ktoré by ťa
vždy malo preniesť cez veci prípadne ponad ne. Dôveruj Duchu Svätému aby ťa zobral so sebou  a
ukázal ti cestu a život absolútneho úspechu, víťazstva  a dominancie. Aleluja! 

VYZNANIE

Boh nasmeroval všetku hemžiacu milosť na mňa, ja som sebestačný v Jeho sebestačnosti, 
požehnaný a prospešný, plodný v každom dobrom diele. Som symbol a stelesnenie Božej milosti; 
Jeho požehnania sú evidentné a manifestované v mojom živote! Velebím Pána, ktorý ma nielen 
požehnal, ale takisto urobil so mňa kanál požehnania. Aleluja! 

Rozšírené štúdium: Genezis 24:1; Efezským 1:3

1.ročný Biblický plán: Lukáš 8:1 – 21; Józue 3 – 4 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 4:1 – 10; Žalm 101 
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PREČO JE VZKRIESENIE DÔLEŽITÉ

Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Lebo ako v 
Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení (1.Korintským 15:21 – 22). 

Keď Ježiš zomrel na kríži, neprebral tým miesto „Kresťanov“, ale skôr miesto hriešnikov.
On prišiel ako zástupca človeka. Celý svet je zachránený od potrestania za hriech, avšak záujem
Boha nebol len zachrániť človeka od hriechu, ale spasiť ho od života a prirodzenosti hriechu. 

Smrť Ježiša Krista urovnala trest proti nám, no zároveň nás nedostala do jednoty s Bohom
ani  nás  nezmierila  s  Ním!  Smrť  nás  jednoducho  povedané  nepriniesla  do  spoločenstva  či
partnerstva s Hospodinom. Smrť Ježiša nám rovnako nedala večný život. To prišlo až v bode keď
sme podnikli druhý krok ako je zjavené v Rímskym 10:9 – 10. Hovorí sa tam, ktokoľvek vyzná
Panstvo Ježiša a uverí, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych bude zachránený. 

Naše individuálne vyznanie Jeho Panstva a uverenie v Jeho zmŕtvychvstanie „aktivovalo“
našu  (osobnú)  spásu;  dalo  nám to  večný život  a  prinieslo  nás  do  jednoty  s  Bohom.  Boli  sme
prebudení do Otcovstva k Hospodinovi a  vzkriesení v našom duchu; prebudení do spoločenstva s
Duchom Svätým a pôsobnosti Božieho Slova. 

Teraz Ježiš Kristus nie je len Pán tvojho života, ale takisto Jeden v ktorom si našiel bohaté a
hlboké spoločenstvo: „Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo
s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom“  (1.Ján 1:3). To je to
veľké čo Boh vždy chcel s človekom: spoločenstvo! Ježiš to urobil možným. Teraz sme sa stali
spoločníkmi s Božím druhom; stali sme sa Jeho prebývajúcím miestom. Všetko toto nastalo možné,
nie Jeho smrťou, ale Jeho zmŕtvychvstaním. 

MODLITBA

Drahý Otec, ďakujem za Ježišovu sprostredkovanú smrť, úžasné dielo spásy a úplnú jednotu
ako  aj  spoločenstvo  do  akého  si  ma  uviedol  ako  výsledok  zmŕtvychvstania  Ježiša  Krista.
Deklarujem, ja som spravodlivý, víťazný, dokonalý a plný slávy, nažívam v nadprirodzenom živote,
v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Efezským 2:1 – 6; Rímskym 6:4 – 11 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 8:22 – 39; Józue 5 – 6 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 4:11 – 25; Žalm 102 
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ŽIŤ V JEHO POKOJI

Päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo 
narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice (Levitikus 25:11).

Zamysli sa nad tým čo sme práve dočítali! Boh povedal deťom Izraela „Žiadna práca na roli
– žiadna sejba ani žiadny zber úrody v päťdesiatom roku.“ Takže čo teda mali jesť? Ako prežijú ak
nebudú siať ani žať? Potom Boh povedal „V šiestom roku zošlem svoje požehnanie a budete mať
úrodu na tri roky“ (Levitikus 25:21).  

Všetko čo potreboval Hospodin vykonať bolo nariadiť Jeho požehnanie výsledkom čoho
získali Izraeliti trojročnú úrodu v jednom roku. Takým spôsobom si dokázali zaobstarať zásoby pre
roky kedy nemali siať ani žať. Nemuseli urobiť nič pre získanie hojnej úrody; Boh to zabezpečil,
pretože povedal toto je jubilejný rok.

Zváž jeden fakt a teda Hospodin spomínané urobil pre ľudí v Starej Zmluve. Biblia hovorí,
Nový Testament  je  založený na lepších  prísľuboch (Židom 8:6).  Židom 4:3  uvádza  „Preto  do
odpočinku  vchádzame my,  čo  sme uverili,  ako  povedal:  A tak  som vo svojom hneve  prisahal:
Nevojdú do môjho odpočinku, hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta.“ To je živok aký
nám dal  Pán  – život  pokoja,  kde  sa  nemusíme pre  nič namáhať.  V našom prípade  každý deň
predstavuje jubileum a nie len päťdesiaty rok! Nech je požehnaný Boh!

Rozmýšľaj o tom: Boh urobil človeka na šiesty deň stvorenia a dpočíval siedmy. Teda, prvý
deň pre človeka na zemi bol Boží deň odpočinku. Prečo Stvoriteľ neurobil človeka na prvý deň
stvorenia, vtedy keď bolo všetko pusté a v choatickom stave, prípadne na druhý, tretí, štvrtý alebo
piaty deň? Je tomu tak, lebo Pán chcel aby bolo všetko pripravené k tomu keď prinesie na scénu
človeka. 

Ty si sa narodil do Božieho odpočínku; narodil si sa v jubilejnom roku . Preto si vychutnávaj
svoj život! Odmietni drieť, namáhať sa či trpieť. Nažívaj v odpočínku každý deň svojho života a
spôsob ako žiť v Božom pokoji je žiť v Slove a podľa Slova. 

VYZNANIE

Pán je môj pastier, nemám potrebu. On ma vodí po zelených pastvinách; privádza ma k
tichým vodám. Postavil som Pána pred sebou; nebudem sa triasť, lebo toto je ráno môjho života!
Pán urobil môj život úžasný, udelil mi všetko čo vyžadujem pre život a zbožnosť. Nech je požehnané
Jeho meno naveky!

Rozšírené štúdium: Matúš 6:31 – 33; Židom 4:3; Židom 4:9 – 10

1.ročný Biblický plán: Lukáš 8:40 – 56; Józue 7 – 9 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 5:1 – 11; Žalm 103 


