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Úvod

H

urá! Vaše obľúbené denné čítanie - Rapsódia Reality
- je teraz dostupné v 996 jazykoch a tento počet
stále rastie. Veríme, že vydanie tohto denného čítania v
roku 2018 urýchli váš duchovný rast a spôsobí, že počas
celého roku budete veľmi úspešní.
Život meniace myšlienky tejto edície vás občerstvia,
premenia a pripravia vás na napĺňajúcu, plodnú a užitočnú
skúsenosť s Božím Slovom.

- AKO POUŽÍVAŤ TENTO DUCHOVNÝ MATERIÁL PRE NAJLEPŠÍ ÚČINOK-

Čítajte a pozorne sa zamýšľajte nad každým posolstvom.
Vyslovujte denné modlitby a vyznania nahlas pre samých
seba. Tým zabezpečíte, že Božie Slovo prinesie výsledok
v podobe uskutočnenia toho, čo hovoríte.
Študujte z Biblie na základe jednoročného plánu alebo
podľa nášho najnovšieho dvojročného plánu čítania.
Taktiež si môžete rozdeliť denné čítanie z Písma do dvoch
častí – ranné a večerné čítanie.
Používajte tieto denné zamýšľania tak, aby ste si určili svoje
ciele na každý mesiac, a tak mohli porovnať, ako zakaždým
rastiete od dobrého k lepšiemu.
Pozývame vás radovať sa z veľkolepej Božej prítomnosti a z
víťazstva počas celého roka zakaždým, ako si prečítate dennú
dávku Božieho Slova. Máme vás všetkých veľmi radi! Boh vás
žehnaj!

-Pastor Chris Oyakhilome

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno:
Domáca adresa:

Telefónne číslo:
Mobil:						
E-mail:					
Obchodná adresa:				
					
CIELE PRE TENTO MESIAC:

Rapsódia Reality

...DENNÉ ZAMÝŠĽANIE A MEDITÁCIA

www.rhapsodyofrealities.org

pondelok

1

PROSTREDIE KRISTA
Ak ste teda s Kristom odumreli živlom
sveta, ako to, že sa dáte viazať – ako
by ste ešte vo svete žili – predpismi?
(Kolosenským 2:20).

V

hore uvedenom verši došiel apoštol Pavol
k vrcholu svojej argumentácie v diskusii s
kresťanmi v Kolosách. Ešte raz si pozri, čo hovorí:
„…ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta,
ako to, že sa dáte viazať – ako by ste ešte vo svete
žili – predpismi?“ Aké úžasné a hlboké zjavenie:
Kresťan nežije v tomto svete, v tejto prirodzenej
rovine života! Aleluja!
Preto by si sa nemal nechať ovplyvniť ani
ovládať predpismi tohto sveta. Rozmary prírody či
života by nemali a ani nemôžu mať na teba vplyv,
keďže pochádzaš z inej úrovne, iného prostredia – a
to z prostredia s názvom Kristus.
V Starej zmluve vidíme, že keď Izraelci opustili
Egypt a putovali cez púšť, niesli zo sebou svoju
vlastnú atmosféru. Hoci sa nachádzali v púšti, neboli
ovplyvnení, dotknutí ani poškvrnení drsnosťou a
vysiľujúcimi nástrahami púšte. Cez deň ich pred
sálajúcim slnkom zakrýval oblak. Počas chladnej
noci ich zohrieval ohnivý stĺp. Nachádzali sa v inom
prostredí. Aké úžasné!
Ty ako znovuzrodený veriaci máš niečo oveľa
lepšie: funguješ „v Kristovi“, akoby bol Kristus
slovak

miestom, prostredím. Pri znovuzrodení si sa narodil
do prostredia Kristus. V tomto prostredí je život
úplne iný, všetko je číre a perfektné, nie je v ňom
žiadne zlyhanie, slabosť, porážka, žiadna choroba,
nemoc, chudoba ani iné negatívne okolnosti života!
Všetko, čo máš, je sláva, spravodlivosť, život a
nesmrteľnosť, radosť, zdravie, pokoj, prosperita a
hojnosť!
Prostredie Krista je nebeské kráľovstvo.
Tebe patrí absolútna vláda nad okolnosťami,
nikdy nie si vystavený princípom tohto sveta,
pretože v skutočnosti nežiješ v tomto svete. Takéto
porozumenie nám dáva Duch cez apoštola Pavla
v úvodnom verši. Ty žiješ „v“ nebi a z neba. Preto
sa sústreď na veci, ktoré sú hore, veci relevantné
pre nebeskú sféru, do ktorej patríš a podľa ktorej
pravidiel hráš. Aleluja!

MODLITBA

Drahý nebeský Otče, ďakujem, že si ma urobil
obyvateľom neba a môžem žiť podľa nebeských
princípov. Žijem v prostredí Kristus, kde všetko,
čo mám a zažívam, je sláva, spravodlivosť, život a
nesmrteľnosť, radosť, zdravie, pokoj, prosperita a
hojnosť, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Filipanom 3:20-21 NET; Kološanom 3:1-4

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Efežanom 6:10-24 & Izaiáš 31-32

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Titovi 1:1-16 & Jeremiáš 49
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NAVŽDY PRODUKTÍVNY
Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto
zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša
veľa ovocia, pretože bezo mňa nič
nemôžete činiť (Ján 15:5).

K

resťan je všestranne úspešný. Niet o
tom pochýb. Je to súčasť toho, ako si
bol sformovaný, i tvojho dedičstva v Kristovi
byť zakaždým plodný a produktívny. Neexistuje
obmedzenie v tom, čo ako Božie dieťa môžeš
dosiahnuť, bez ohľadu na pole pôsobnosti alebo
vyvíjanú snahu. Znovu si prečítaj náš úvodný verš a
všimni si, že nezáleží na tom, akú prácu robíš alebo
aká je oblasť tvojej špecializácie či záujmu – pokiaľ
si napojený na kmeň (na Ježiša), budeš úspešný.
V Kristovi sme sa stali šampiónmi na celý život.
Si ako strom zasadený pri brehu vodného toku,
rozvoniavajúci a stále zelený, nesúci ovocie počas
sezóny aj mimo nej. Predstavuješ prameň večnej
krásy božských právd. Tvoj život je na Božiu slávu, si
sformovaný tak, aby si prinášal dokonalosť a hlásal
spravodlivosť. Potrebuješ však zostať sústredený na
Slovo, na nič iné. Intenzívne premýšľaj o Slove a tvoj
úspech v živote bude nepopierateľný.
Spomeň si, čo Boh povedal Józuovi: „Nech sa
táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale
slovak

rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť
všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí
tvoja cesta a budeš mať úspech“ (Józua 1:8) Nie je
to teda až tak veľmi o tvojom pracovnom zaradení,
postavení, akademickej kvalifikácii alebo krajine,
kde žiješ, skôr je to o tom, že si si vedomý svojho
božského rodu a dedičstva. Si pripojený k Ježišovi
Kristovi a to z teba robí na tomto svete fenomén, bez
ohľadu na prácu alebo profesiu, v akej si.
Kristus je v tebe a ty si v Ňom! Všetko, čo robíš,
by malo byť urobené s dokonalosťou, vyžaruj
excelentnosť a prinášaj veľa ovocia. Také je tvoje
dedičstvo v Kristovi Ježišovi! Aleluja! Vo svojom
snažení získať duše buď efektívny. Nech už si
zapojený do čohokoľvek, prinášaj hojné výsledky,
pretože taká je Božia vôľa pre teba v Kristovi.

VYZNANIE

Je zo mňa plodná ratolesť plodného kmeňa,
prinášam trvalé ovocie. Všetko, čokoľvek robím,
prosperuje, lebo Božie požehnanie je na mne a na
všetkom, čo konám. Robím pokrok zo slávy na
slávu. Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Jeremiáš 17:7-8; Ján 15:16; Kološanom 1:9-10

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filipanom 1:1-30 & Izaiáš 33-34

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Titovi 2:1-15 & Jeremiáš 50
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VEDOME MEDITUJ O SLOVE
Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od
tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v
noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v
nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja
cesta a budeš mať úspech
(Józue 1:8).

P

re kresťana nie je meditovanie o Božom
slove voľbou – je to niečo, čo musíš robiť
pravidelne. Pán v našom úvodnom verši podčiarkol
dôležitosť rozjímania a toho, čo dokáže priniesť do
tvojho života: prosperitu v každej oblasti a trvalý
úspech. Smutné je, že niektorí kresťania namiesto
Božieho slova radšej premýšľajú o výzvach a
problémoch, ktorým čelia, a neuvedomujú si, že
práve Božie slovo ich dokáže cez to všetko preniesť.
Vždy medituj o Slove a nie o svojich problémoch
či okolnostiach. Výzvy, akým čelíš, a okolnosti života
nie sú skutočné, všetko to je podrobené zmene. V 2.
Korintským 4:18 sa uvádza: „…Viditeľné je totiž
dočasné, ale neviditeľné je večné.“ Božie slovo
predstavuje neviditeľnú realitu, ten jediný istý a
spoľahlivý základ v živote, preto pozeraj len a len na
Slovo. Odmietni sa nechať rozkolísať alebo pohnúť
okolnosťami. Nepozeraj sa na nič iné, len na to, ako
Slovo prevláda v tvojom živote, prenáša ťa ponad
slovak

okolnosti a vedie zo slávy do slávy.
Počas svojich stíšení rozmýšľaj o Slove! Od
premýšľania prejdi k vyslovovaniu, od vyslovovania
až ku kričaniu Slova! Toto sú jednotlivé stupne
meditácie. Počas meditovania nezačni driemať:
prechádzaj sa po izbe a vyhlasuj tvoriace slová,
čo sformujú a zosúladia tvoju budúcnosť podľa
Božej dokonalej vôle pre tvoj život. Svet je plný
negatívnych hlasov a síl, ale ty ich musíš potlačiť
uvoľnením síl života zo svojho vnútra, čo sú vlastne
tvoje vierou naplnené vyznania.
Potrebuješ stvoriť plodný a produktívny život
– svoj víťazný život – vlastnými slovami. Nik iný to
nemôže urobiť za teba. Meditovanie o Slove je Boží
recept na úspech, rob to vedome. Aleluja!

VYZNANIE

Moja budúcnosť je zabezpečená v Kristovi, všetko
spolu pôsobí pre moje dobro, lebo ja milujem Pána
a som povolaný podľa Jeho úmyslu. Kristus vo
mne je mojou najväčšou výhodou. Som navždy
povznesený nad nemravnosť a skazonosné vplyvy
tohto sveta. Nech je požehnaný Boh!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Izaiáš 55:10-11; Skutky 20:32; 1. Timoteovi 4:15

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filipanom 2:1-18 & Izaiáš 35-37

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Titovi 3:1-15 & Jeremiáš 51
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DUCH SVÄTÝ KONÁ DIELO
Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec
je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím,
nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý
je vo mne, koná svoje skutky
(Ján 14:10).

D

uch Svätý je ten, kto koná Božiu prácu. On
predstavuje Božiu moc. Na počiatku, keď
bola zem pustá a prázdna, Otec vydal Slovo a Duch
Svätý sa pustil do práce: priniesol poriadok a formu
do vtedy ešte neusporiadanej a chaotickej hmoty.
Biblia uvádza, že „Jeho Duchom okrášlil nebesia...“
(Jób 26:13, z ang. NKJV); krása a nádhera neba sú
prácou Ducha Svätého.
Ten istý Duch Svätý pracuje aj dnes v nás a cez
nás. Kým Ježiš kráčal po zemi, povedal: „…Otec,
ktorý je vo mne, koná svoje skutky.“ (Ján 14:10)
Odkazoval pritom na Ducha Svätého. Keď Ježiš
uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, očisťoval
malomocných, nasýtil zástup piatich tisícov mužov
len obedom malého chlapca (ženy a deti neboli
započítané), premenil vodu na víno ako hosť na
svadbe v Káne Galilejskej, tak to bol práve Duch
Svätý, kto cez Ježiša vykonal všetky tie zázraky.
Ježiš pripísal každý vykonaný zázrak Otcovi,
ktorý v Ňom prebýva: Duchu Svätému. Ten istý
Otec, Duch Svätý, prebýva dnes v tebe. Jeho moc v
tebe pôsobí ako za čias Ježiša. Uvedom si to. V Liste
slovak

Filemónovi 1:6 sa píše: „…(a prosím), aby sa tvoja
účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého
dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“
Otec je v tebe – prijmi túto pravdu a podľa toho aj
vyznávaj.
Keď pochopíš, že je to On, kto v tebe pracuje,
nebudeš musieť v živote s ničím bojovať. Ježiš
povedal: „Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo
mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno,
ešte väčšie bude činiť...“ (Ján 14:12) Duch Svätý
v tebe predstavuje moc pre tieto väčšie skutky.
On je všetko, čo potrebuješ pre každodenný život
naplnený zázrakmi a nadprirodzenými javmi.
Ako veľmi sme požehnaní, keď máme Ducha
Svätého v nás! Znamená to, že nikdy nemôžeme byť
v nevýhode, navždy sme víťazi! Aleluja!

VYZNANIE

Drahý nebeský Otče, som vďačný za Ducha
Svätého, ktorý vo mne a cezo mňa žije a pracuje!
On sa nachádza v každom vlákne môjho bytia, v
každej kosti môjho tela a v každej bunke mojej
krvi. Duch Svätý sa vo mne prechádza, pozerá cez
moje oči a tiež rozpráva a miluje cezo mňa. On ma
robí nepremožiteľným.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Skutky 1:8; Filipanom 2:13; Zachariáš 4:6

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filipanom 2:19-3:1-11 & Izaiáš 38-39

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filemonovi 1:1-9 & Jeremiáš 52
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ON PRIŠIEL DO TEBA ŽIŤ
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže
prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná.
Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a
bude vo vás
(Ján 14:17).

P

red slávnostným vystúpením do neba učil
Pán Ježiš svojich učeníkov o osobe Ducha
Svätého. Povedal im, ako u nich bude prebývať
Duch Svätý: „… ale prijmite moc Ducha Svätého,
ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v
Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až
do posledných končín zeme“ (Skutky 1:8) Na deň
Turíc (t. j. Letníc) na nich zostúpil Duch Svätý, aby
v nich žil – účelom Jeho zostúpenia bolo prebývanie
v učeníkoch.
V Starej zmluve čítame, ako Šalamún vybudoval
pre Boha chrám, na ktorý počas vysvätenia zostúpila
Božia prítomnosť (2. Korintským 5:13–14). Boh musel
prísť dole a vstúpiť do toho chrámu, aby ho urobil
svojím vlastným. Avšak Hospodin nebol spokojný.
V Skutkoch sa 7:48 hovorí „Ale Najvyšší nebýva v
chrámoch rukou vybudovaných...“ V Prísloviach
8:31 Hospodin vyriekol: „…a rozkošou mi bolo byť s
ľuďmi.“ Takto vyzerá samotná podstata kresťanstva:
Kristus v tebe. Toto nám priniesol aj umožnil Ježiš.
Keď si sa znovuzrodil, Boh ťa urobil svojím
slovak

vlastným, stal si sa Jeho obetou a živým chrámom.
Od toho momentu si pre Neho posvätený a si s Ním
jedno. On posvätil tvoju nádobu – tvoje telo, aby si
z teba urobil svoj vlastný príbytok. Teraz si v očiach
Boha miestom, kde prebýva. On naozaj žije vnútri
teba. A keďže tam je, hovorí a kráča cez teba (2.
Korintským 6:16). Hospodin sám seba manifestuje
v tebe.
Zamysli sa nad tým: úžasný Boh slávy, Vládca
vesmíru, žije v tebe! Stvoril ťa na svoj obraz a podobu,
aby si mohol byť naplnený Jeho Duchom. Aké je to
len požehnanie! Aké úžasné privilégium! Vždy si cti
Ducha, oceňuj a oslavuj Jeho prítomnosť vo svojom
živote. Maj s Ním spoločenstvo a tvoj život bude ako
nekončiaci prúd požehnaní a nadprirodzena.

MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za prítomnosť Ducha
Svätého vo mne, za to, že som naplnený Bohom. A
tak neexistuje vo mne priestor pre žiadnu chorobu,
nemoc, zlosť, žiarlivosť ani nič temné. Som plný
svetla a osvecujem svoj svet. Nikdy nie som sám,
pretože Duch Svätý je navždy vo mne a so mnou.
On predstavuje moju vždy prítomnú pomoc v čase
núdze. Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
2. Korinťanom 6:14-16; 1. Korinťanom 6:17; Rimanom 8:11

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filipanom 3:12-4:1-3 & Izaiáš 40-41

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filemonovi 1:10-25 & Žalospevy 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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CHODENIE V KRISTOVI
Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána,
v Ňom kráčajte
(Kolosenským 2:6, z ang KJV)

A

ko si prijal Ježiša Krista? Bolo to s vierou
a viera je o kráčaní v Slove. Preto chodiť v
Kristovi znamená aj chodiť v Slove. List Kolosenským
3:4 uvádza, že Kristus je tvoj život: v Ňom žiješ,
hýbeš sa a máš svoje bytie. Ty funguješ v prostredí
zvanom Kristus a je dôležité, aby si každý deň žil
svoj život s vedomím tejto reality.
Chodiť v Kristovi je viac než len sa s Ním v
modlitbe rozprávať, keď niečo chceš. Potrebuješ mať
neustále vedomie o tom, že si v Ňom a On je v tebe:
ty si všetkým, čo On hovorí, že si; patrí ti všetko, čo
Kristus hovorí, že máš; a môžeš robiť všetko, čo On
hovorí, že môžeš. Pozeraj na seba v tomto svetle a
kráčaj podľa toho. Izaiáš 2:5 hovorí: „Hor sa, dom
Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!“ Ako
sa dá kráčať vo svetle Pánovom? Kráčaním v Jeho
Slove.
Prvý list Jána 1:5–6 hovorí: „A toto je zvesť,
ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh
je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. Ak hovoríme,
že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme,
klameme a nerobíme, čo je pravda.“ Nemôžeš kráčať
slovak

v Kristovi a pritom sa nachádzať v temnote. Tma
predstavuje všetky obmedzenia a prekážky, všetko,
čo nie je dobré. Čo ale povedal Ježiš? „Ja som svetlo
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale
bude mať svetlo života“ (Ján 8:12).
Keď chodíš v Kristovi, zakúšaš pritom Kristov
život každý deň; navždy si víťaz, prosperuješ a
zostávaš zdravý! Ži s vedomím, že v Kristovi Ježišovi
si víťaz. Keď sa Boh na teba pozrie, nevníma ťa ako
niekoho, kto potrebuje pomoc a vyslobodenie. On
ťa vidí ako silného, plného Ducha Svätého a moci.
Vníma ťa ako niekoho, kto je viac ako premožiteľ!
A ty potrebuješ prijať Jeho obraz o tebe a povedať:
„Áno, Pane! Som všetko, do čoho si ma povolal.
Kráčam vo svetle poznania o tom, kto som v
Kristovi!“ Sláva Bohu!

MODLITBA

Som si vedomý svojej jednoty s Kristom. V Ňom
žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Cez Neho
som navždy víťazom a kraľujem vo svojom živote.
Porážam pred sebou sily zla, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Kološanom 1:26-27; Kološanom 3:1-4

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filipanom 4:4-23 & Izaiáš 42-43

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 1:1-14 & Žalospevy 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

nedeľa
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NAJPRV PREMÁHAJ V MODLITBE
Ako to počuli, zúrili a chceli ich zabiť
(Skutky 5:33).

V

našom úvodnom čítaní vidíme Petra slúžiť
evanjeliom skupinke ľudí, ktorí namiesto
toho, aby dali svoje srdcia Kristovi, zosnovali plán,
ako Petra zabiť. Preto je dôležité, aby si skôr, ako
ideš von kázať, najprv sa prihováral za ľudí, ktorým
budeš slúžiť. Modli sa, aby tvoje posolstvo vedeli
prijať a nevnímali ho len ako svedectvo proti nim.
Spomeň si na Štefanovu skúsenosť z knihy
Skutkov. Slúžil silnú kázeň, plnú dokonalej teológie
a histórie. Keď skončil, Biblia hovorí, ako ľudia
„zúrili v srdci a škrípali zubami na neho“ (Skutky
7:54). Zavreli svoje uši pred jeho učením a rozbehli
sa k nemu s úmyslom zabiť ho – a nakoniec ho aj
ukameňovali.
Mocné kázanie samo osebe ešte nemusí
znamenať, že ľudia budú dostatočne pohnutí k
tomu, aby dali svoje srdcia Kristovi. V prípade
Štefana tak neurobili. Preto, ešte skôr, ako sa vydáš
na akúkoľvek evanjelizačnú misiu či program,
premáhaj a víťaz v modlitbe, pretože tu ide o
duše ľudí a o dopad tvojho posolstva na nich, aby
nakoniec získali spasenie.
Keď sa takto prihováraš, Božia láska v tebe
slovak

splanie, začne bojovať proti hriechu, satanovi a silám
temnoty, a zachraňovať duše ľudí od zlého. V tom
momente sa z teba stáva Boží šampión, vysloboditeľ.
Keď sa ti v duchovnej oblasti podarí vyviesť
ich z temnoty, budeš to vedieť. Potom si pripravený
isť. Tvoje posolstvo môže trvať päť alebo dvadsať
minúť, nezáleží na tom – kým budeš kázať, ľudia
budú usvedčovaní a budú volať po spáse. Toto je
dôležité: nauč sa premáhať najprv v modlitbe.

VYZNANIE

Som efektívny služobník Nového zákona, slúžim a
odovzdávam Boží život každému, s kým prídem do
kontaktu. A teraz sa modlím za stratené duše všade
vo svete, aby posolstvo spásy bolo pre nich osožné.
Srdcia ľudí vo svete sú pripravené ho prijať.
Naťahujú sa vo viere, aby uchopili spravodlivosť
Krista v evanjeliu, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

Abdiáš 1:21; Lukáš 22:31-32; Jakuba 5:16 AMP

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Kološanom 1:1-23 & Izaiáš 44-45

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 2:1-9 & Žalospevy 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

V
ŠĽAPAJÁCH
OTCA

V dnešnom svete slovo “nasleduj” môže znamenať mnoho
vecí. Napríklad vo význame kráčať alebo cestovať za niekým,
napodobniť niekoho, alebo dokonca prihlásiť sa k odberu
správ na sociálnych sieťach. Nech sa rozhodneš použiť toto
slovo už akokoľvek, záleží na tom koho nasleduješ.
Božie Slovo jasne hovorí o tom koho máme nasledovať: „PRETO BUĎTE imitátormi Boha [kopírujte Ho a nasledujte Jeho
príklad], ako milované deti [imitujú svojho otca]” (Efezským
5:1 ang AMP). Ty máš kopírovať Ježiša a napodobniť Jeho
životný štýl dominancie nad hriechom, tmou, chorobami a nemocami. Podobne ako On, aj ty dokážeš položiť svoje ruky na
chorých a prinavrátiť im zdravie. Mal by si demonštrovať živú
moc Boha, ktorá pracuje v tebe a cez teba.
Okrem toho, nasleduj príklady mužov a žien viery, ktorých
odvážne činy sú pre nás zaznamenané v Slove: „Spomínajte
na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru”
(Židom 13:7). Nechaj sa inšpirovať tými, ktorí ťa vyučujú Božie
Slovo a prevládajú v živote rovnakým Slovom. Nasleduj ich
príklady viery.
Nedovoľ svetským celebritám stať sa tvojím príkladom.
Napodobňuj Krista vo všetkých veciach; nasleduj Jeho šľapaje
a nažívaj v absolútnom víťazstve ako to robí On.

Poznámky

Poznámky

pondelok
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ON POZNÁ VŠETKY VECI
Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého
pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí
všetkému a pripomenie vám všetko, čo
som vám hovoril
(Ján 14:26).

D

uch Svätý je Duch poznania. On predstavuje
stelesnenie všetkej múdrosti a vedomostí.
Nečudujme sa, keď Ježiš povedal: „Ten vás naučí
všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám
hovoril.“ Nielenže ťa Duch Svätý učí, On ti aj
pripomína veci, ktoré už vieš, ktoré ťa už naučil. Preto
sa nemôže stať, že by si stratil informácie o tom, čo
si sa už raz naučil.
Zaiste si spomenieš na chvíľu, kedy si sa snažil na
niečo rozpamätať. Možno si čosi odložil a z nejakého
dôvodu si si nedokázal spomenúť, kde to je. Duch
Svätý ti pomôže spomenúť si. Ak sa ocitneš v takej
situácii, nehovor: „Zabudol som, kde som to dal“,
ani „Nepamätám si, kde som to odložil“. Vedome
sa trénuj nehovoriť: „Zabudol som“ – miesto toho
povedz: „Pamätám si!“
Keď sa pokúšaš rozpamätať sa na myšlienku,
nápad, informáciu, nech je to už čokoľvek, povedz
„Budem si pamätať“, lebo si uvedomuješ, že Duch
Svätý ti dokáže tie veci pripomenúť. Je to súčasť
Jeho služby pomáhať udržať poznatky a informácie
v tvojom duchu a priniesť potrebnú informáciu do
slovak

tvojho vedomia, keď nadíde pravá chvíľa. S Duchom
Svätým nebudeš nikdy kráčať v tme, ani nezostaneš
zmätený ohľadne žiadnej situácie v živote.
Neexistuje ani jeden predmet či téma, v ktorej
by Duch Svätý nebol vzdelaný. On vie všetko o
Bohu a tiež o prirodzených veciach. On vie všetko
o výpočtovej technike, zákonoch, vede, histórii,
podnikaní, burzách, aeronautike, móde, kulinárstve,
internete a o všetkom, čo si len dokážeš predstaviť.
Duch Svätý ťa dokáže učiť lepšie ako všetci profesori
z tých najlepších univerzít na svete dohromady.
Pamätaj si, bol to práve Duch Svätý, kto všetko na
tejto zemeguli zorganizoval. Dokáže ti poskytnúť časť
svojich vedomostí, ktorú potrebuješ na zmenu sveta
k lepšiemu. Ak Mu to dovolíš, On je vždy ochotný
zdieľať s tebou všetko, čo pozná. Rozoznaj a využi
tento aspekt Jeho jedinečnej služby v tvojom živote
a staneš sa oázou vedomostí a fontánou riešení v
tmavom, biednom a neuvedomelom svete.

VYZNANIE

V osobe Ducha Svätého mám toho najlepšieho
učiteľa. On ma učí všetky veci a vďaka Nemu
pôsobím v plnom a konkrétnom poznaní Boha,
života, prírody a všetkých ostatných vecí.
Predstavujem oázu vedomostí a fontánu riešení v
tmavom, biednom a nevzdelanom svete.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
1. Korinťanom 2:11-14; Ján 14:26 AMP

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Kološanom 1:24-2:1-5 & Izaiáš 46-47

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 2:10-18 & Žalospevys 4-5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

utorok

NARODIL SI SA SO
SPRAVODLIVOSŤOU
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Lebo ak pádom jedného smrť zavládla,
tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša
Krista, budú kraľovať v živote
tí, čo došli hojnej milosti a daru
spravodlivosti (Rímskym 5:17).

S

pravodlivosť je podstatou Boha, je to Jeho
dar, ale v konečnom dôsledku ide o dar pre
bezbožných. Kresťan „neprijal“ dar spravodlivosti,
kresťan sa už narodil spravodlivý. Pavlovo podanie
spravodlivosti v Liste Rímskym, ako to vidno aj z
úvodného 17. verša 5. kapitoly, je vlastne všeobecný
argument ohľadom legálnej stránky spravodlivosti,
ktorá bola pripísaná Abrahámovi a v konečnom
dôsledku aj nám všetkým, ktorí veríme v Ježiša
Krista. Môžeme to brať ako dar, ktorý sme dostali,
to však nie je všetko, čo nám Boh daroval.
Napríklad, Rímskym 6:23 hovorí: „Lebo odmena
za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný
život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“ Večný
život je darovaný hriešnikom a nie kresťanom –
prijme ho hriešnik, aby sa stal kresťanom. Kresťan
je niekto s večným životom, a teda nejde o „prijatie“
daru večného života. Biblia hovorí, že každý,
kto uverí, má večný život. Keď raz niekto uverí,
okamžite sa v jeho duchu spúšťa večný život, ktorý
sa u toho dotyčného človeka viac nechápe ako „dar“,
on sa jednoducho do večného života narodil. Keď
prijal Krista, tak ožil večným životom.
slovak

Je to tak, ako keď si sa narodil svojej matke:
nepotreboval si najskôr prijať dar života, aby si
mohol byť človekom; tvoja existencia začala spolu
so životom – ľudským životom! Inak by nebolo
možné o tebe povedať, že si nažive. Predstav si, že
by niekto povedal: „Teraz, keď sa narodilo moje
dieťa, potrebuje prijať ešte dar ľudského života.“ Je
to absurdné.
Podobne, z legálneho hľadiska, aj svet dostal
dar spravodlivosti. Keď človek tento dar prijme,
umožní mu to, aby stál v prítomnosti Boha bez viny,
strachu, menejcennosti alebo odsúdenia. Keď niekto
prijme dar večného života, tak sa vlastne narodí z
Boha a večný život v ňom začne pôsobiť.
Abrahám dostal spravodlivosť do daru, bola mu
pripočítaná za to, že uveril. Avšak znovuzrodený
človek sa narodil (znovuzrodil) spravodlivý, preto
nemôže „prijať“ ako dar niečo, s čím sa narodil.
Narodil sa so životom a povahou Boha. Aleluja.

MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si vo mne vzbudil
vedomie mojej spravodlivosti, ktorá ma stavia
do výhodnej pozície, vysoko nad ťažkosti,
úpadok a negatívne okolnosti, čo ničia život. A
ja manifestujem túto Tvoju spravodlivosť vo
všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Rimanom 5:17-19; 2. Korinťanom 5:21

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Kološanom 2:6-23 & Izaiáš 48-49

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 3:1-11 & Ezechiel 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

streda

NEVŠÍMAJ SI KLAMLIVÉ
MÁRNOSTI

10

Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti,
opúšťajú svoju milosť (Jonáš 2:8, Roh.).

Č

ítal si niekedy o Jonášovi? Veľká ryba ho
prehltla, keď neposlúchol Boží pokyn ísť
kázať do Nineve. Avšak Jonáš za ten čas, kým bol
vo vnútri ryby, ďakoval Bohu za svoje vyslobodenie,
hoci sa ešte stále nachádzal v problémovej situácii.
Jonáš nehovoril: „Ó, Bože, vysloboď ma,“ ani
„Ó, Bože, viem, že ma dostaneš z tohto problému.“
Namiesto toho povedal: „Ďakujem ti, Pane, lebo Ty
si ma vyslobodil.“ Treba na to vieru dokázať takto
rozprávať. Prečítaj si celý príbeh z 2. kapitoly knihy
Jonáš, je veľmi inšpiratívny.
Jonáš si bol vedomý Božej milosti, a to v ňom
inšpirovalo vieru. Povedal: „Tí, ktorí pozorujú na
klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť“ (Jonáš 2:8,
Roh.). To sa ešte veľa ľudí nenaučilo – reptajú na
bolesť vo svojom tele, sťažujú sa na svoju situáciu,
a pritom by mali prehlasovať slová viery. Nechajú
sa premôcť symptómom choroby a nemoci, všímajú
si samé márnosti.
Pre teba ako pre nové stvorenie v Kristovi
Ježišovi, klamná márnosť znamená čokoľvek,
čo nie je v súlade s Božím slovom. Odmietni si
také veci všímať. Ľudia, ktorí sa zapodievajú
malichernosťami, opúšťajú vlastnú milosť – maria
Božiu milosť a tým skratujú Božiu moc pôsobiacu
v ich prospech.
slovak

Možno ti bolo povedané, že dieťa, ktoré v sebe
nosíš, sa nenarodí živé, alebo máš nádor či inú
chorobu a dokonca ju cítiš vo svojom tele, odmietni
nechať sa vyviesť z miery. Namiesto toho vyhlasuj,
kto si v Kristovi, súhlas so Slovom. V 2. Mojžišovej
23:26 sa uvádza: „V tvojej krajine nebude ženy, čo by
mala potrat alebo bola neplodná; počet tvojich dní
naplním.“ Drž sa Slova, urob ho svojím vyznaním.
Prehlasuj, že si zdravý, že Kristus ničí v tvojom tele
každú stopu choroby a nemoci.
Nikdy nedopusť, aby to, čo vidíš, ako sa cítiš ani
čokoľvek, čo je v protiklade so Slovom, riadilo tvoj
život. Venuj Slovu pozornosť a jedine naň sa sústreď.
Ty si väčší ako ktorýkoľvek problém v tvojom tele
alebo vo svete. Už si premohol všetko, čo sa pokúša
pôsobiť proti tebe. V 1. Jána 4:4 sa 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.“ Aleluja!

VYZNANIE

Pán je skalou môjho života! V Ňom bezpečne stojím
naveky. Hospodin je moje všetko, dôverujem Mu,
lebo pre Neho nič nie je nemožné. Jeho vláda trvá
po všetky generácie. Moja viera v Jeho Slovo je
neotrasiteľná, lebo Jeho Slovo je pravda a nikdy
nezlyhá. Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Rimanom 4:20-21; Efežanom 3:20-21 AMPC

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Kološanom 3:1-4:1 & Izaiáš 50-51

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 3:12-19 & Ezechiel 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

štvrtok
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BOH JE DOKONALÝ VO VŠETKÝCH
SVOJICH CESTÁCH
Spravodlivý je Hospodin vo všetkých
svojich cestách a milostivý vo všetkých
svojich skutkoch (Žalm 145:17).

A

ko kresťania často čelíme náročným
výzvam. Stávajú sa nám a okolo nás veci,
čo nie sú v súlade s našimi túžbami, očakávaniami
ani Božou vôľou pre naše životy. Môže to byť
napríklad strata blízkeho, ktorý odišiel napriek
tvojim modlitbám a príhovorom. Takéto situácie
spôsobujú vážne rozrušenie v živote kresťana.
Nepriateľ na teba začne útočiť myšlienkami,
dokonca si myslíš, že sám Boh sa zachoval nefér
voči tebe či dotyčnej obeti. V mysli Mu kladieš
zodpovednosť za to, čo sa udialo. Uvažuješ možno
takto: „Boh mohol niečo spraviť, ale neurobil to,
napriek mojim modlitbám.“ Avšak otázka, ktorú
si potrebuješ zodpovedať, znie: „Kto je podľa teba
Ježiš?“ Je možné Ho viniť za chybu? Dokázal by sa
pomýliť?
Keď sa ocitneš v takej situácii, ako sme opísali
hore, existujú dve veci, na ktoré treba myslieť: po
prvé, neobviňuj Boha. Ver tomu, že On je dokonalý
vo všetkých svojich cestách, absolútne dokonalý. U
Neho neexistujú žiadne chyby ani omyly. Po druhé,
nepýtaj sa nerozumné a hlúpe otázky.
Pochop, že v určitom bode v našich životoch
potrebujeme viac poznania, pretože keď problém
slovak

udrie v čase nevedomosti, draho zaplatíme za to,
čo nevieme. Daná situácia mohla priamo súvisieť
s tebou alebo tvojím blízkym, ale možno keby si ty
alebo ten dotyčný viac vedel, výsledok by bol iný.
Všetko sa to vracia k jednej veci: poznanie. Preto sa
nenechaj premôcť až do bodu, kedy všetky tvoje
modlitby znejú len: „Ó, Bože, prečo?“
Nepýtaj sa také nepodstatné otázky a nikdy si
nemysli, že na vine je Pán. Veľakrát s tým Boh nemá
nič spoločné. Miesto toho uznaj Jeho dokonalosť,
ďakuj Mu za to, že vždy robí veci správne. Pevne sa
odhodlaj poznávať Božie Slovo a s týmto poznaním
Slova napreduj k zmene situácií, čo ležia pred tebou.
Tvoja schopnosť žiť víťazný, radostný a úspešný
život závisí od toho, koľko Božieho Slova poznáš a
ako podľa neho žiješ. Neustále zaplavuj svojho
ducha, dušu a myseľ duchovnými informáciami z
Božieho Slova.

MODLITBA

Drahý Pane, Tvoja vernosť trvá naveky. U Teba nie
je žiadna nespravodlivosť, si dokonalý a pravdivý
vo všetkých svojich cestách! Ďakujem za Tvoju
milosť a obdivuhodné dielo v mojom živote. Tvoje
Slovo vo mne účinne pôsobí a spôsobuje, že som
plodný v každom dobrom diele na Tvoju chválu
a slávu, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Žalmy 18:30; Jakuba 1:17; Ozeáš 4:6

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Kološanom 4:2-18 & Izaiáš 52-53

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 4:1-16 & Ezechiel 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

12
TVOJ VÍŤAZNÝ ŽIVOT V KRISTOVI
piatok

Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa
však zbabelo utiahol, moja duša nebude
mať v ňom zaľúbenie (Židom 10:38).

K

eď Biblia hovorí o tom, že si viac než
premožiteľ, uisťuje ťa tým o víťazstve, si
víťaz na celý život, absolútne nepremožiteľný. Nič
ti nemôže ublížiť ani ťa ovplyvniť. To povedal Ježiš:
„… a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im.“
(Marek 16:18) Teba nie je možné otráviť, pretože
život, čo máš v sebe, je božského pôvodu. No predsa
len kresťan, ktorý nevstrebáva do seba Slovo a
nenaučil sa uplatňovať svoju vieru, sa ľahko môže
zmietať v životných krízach.
Predstav si, ako nejaký kresťan konzumuje
normálne jedlo, nič smrtonosné, napriek tomu ho
trápi „podráždený žalúdok“. Vo svetle toho, čo
povedal Ježiš, nič z toho, čo ješ či piješ, nebude mať
na teba negatívny účinok. Niekto si povie: „Poštípal
ma nejaký hmyz, preto mám teraz všetky tie alergie.“
Ľudia trpiaci takýmito vecami sa nenaučili svoju
vieru používať, neuvedomujú si, že majú víťazný
život v Kristovi.
Spomeň si na zážitok apoštola Pavla zo Skutkov
28, kde ho uštipol jedovatý had. Pavol však nekričal
od bolesti, miesto toho striasol hada do ohňa a
vyšiel z toho bez ujmy na zdraví (Skutky 28:5).
Biblia hovorí, že tí, čo to sledovali, čakali, že Pavol
opuchne, padne na zem a zomrie na následky jedu.
slovak

Keď nič z toho neprišlo, dospeli k záveru, že Pavol
musí byť boh.
A presne tak. Nie je to azda to, čo o nás hovorí
Slovo? Žalm 82:6 uvádza: „... Bohovia ste, všetci ste
synovia Najvyššieho.“ Ako znovuzrodený človek
máš božský pôvod, tvoj život viac nespočíva v
krvi. Z toho dôvodu by si ani nemal trpieť žiadnym
krvným ochorením. Teraz, keď si v Kristovi, Božie
Slovo predstavuje život pre tvoje telo, Duch Svätý
mu dodáva silu, lebo sa stalo Hospodinovým
svätostánkom.
Pamätaj, čo nám Pán hovorí v Rímskym 8:11: „A
ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil
z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil
z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím
Duchom, prebývajúcim vo vás.“ To sa stalo v deň,
keď Duch Svätý začal v tebe prebývať, oživil tvoje
telo a urobil z neho nedobytnú pevnosť voči chorobe
a nemoci. Posilni svoju vieru týmito skutočnosťami
a ži ďalej svoj víťazný život v Kristovi.

VYZNANIE

Moja viera je silná a premáhajúca! Vládnem nad
životnými okolnosťami, čerpajúc život zo sféry
Ducha prostredníctvom meditovania a vyznávania
Božieho Slova. Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Rimanom 4:19-20; Príslovia 24:10; Rimanom 8:10 AMPC

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Tesalonickým 1-2:1-16 & Izaiáš 54-56

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 5:1-14 & Ezechiel 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TVOJE POROZUMENIE PRAVDY JE
DÔLEŽITÉ
A poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí (Ján 8:32).

Markovi 7:25–30 čítame o žene, rodom
V
Sýrofeničanke, ktorá prišla za Ježišom,
aby uzdravil jej démonom posadnutú dcéru. V ich

nasledujúcom dialógu jej Ježiš povedal: „Choď domov!
Démon vyšiel z tvojej dcéry“ (Marek 7:29).
Keď sa vrátila späť, našla dcéru skutočne s
prinavráteným zdravím. Pritom, keď Pán Ježiš povedal
žene „Choď domov, diabol vyšiel z tvojej dcéry“,
neskúmal, či vyslovené slová sa skutočne naplnili,
pretože to, čo Ježiš vyslovil, bola jednoducho pravda.
Pri istej udalosti v našej Uzdravujúcej škole som
slúžil jednej pani, pričom démon sa pokúšal vzdorovať
a jačal: „Nevystúpim!“ Zatiaľ čo sa nečistý duch u nej
prejavoval vo forme záchvatu hnevu, povedal som:
„Démon odišiel, žena je slobodná!“ Odišiel som slúžiť
ďalšiemu človeku, čo stál v rade na uzdravenie. V tom
momente sa žene prinavrátilo zdravie. Sláva Bohu!
Spomínaná fyzická manifestácia démona bolo len
klamstvom. Keď som pod vedením Ducha vyslovil
„Démon je preč“, išlo o pravdu. Toto nám ukazuje,
aké dôležité je naše chápanie pravdy. Slovo Božie na
tvojich perách znamená, že to Boh rozpráva, a žiaden
démon či iná sila Mu nedokážu odporovať. Niekto sa
môže domnievať, že démon tam stále bol, lebo reagoval
vzdorovitým „Neodídem“. Ale nebol. To my cez Ducha
a Slovo určujeme pravdu, a nie satan či okolnosti.
Pravda v Božom kráľovstve nemá dočinenia s
fyzickými prejavmi alebo zmyslovým vnímaním. Ba
čo viac, pravda sa odlišuje od faktu. Možno je fakt,
slovak

že nemáš na účte v banke žiadne peniaze, avšak nie
je pravda, že si chudák. Keď povieš „Mám prázdne
vrecká“ alebo „Mám horúčku“, nehovoríš pravdu.
Tvoje skúsenosti, zvlášť keď nie sú v súlade s realitou
nového stvorenia, nepredstavujú pravdu. Ide o tiene,
lebo nič z toho nie je reálne!
Napríklad, niekto môže povedať: „Nechcem
povedať ‚Som chorý‘, ale necítim sa dobre.“ Nie!
Viera takto nerozpráva. Viera nepopiera fakty, vierou
popieraš schopnosť faktov riadiť tvoj život a určovať
okolnosti tvojej existencie. Biblia hovorí o tých, ktorí
prebývajú na Sione, že „… ani jeden obyvateľ nepovie:
Chorý som!“ (Izaiáš 33:24). Ako vidíš, nepíše sa tam:
„Obyvatelia povedia: Nie sme chorí!“ Keď povieš „Som
chorý“, vyslovil si lož, ale pravda znie: nové stvorenie
nemôže byť choré.
Objav pravdu Božieho Slova týkajúcu sa tvojho
zdravia, financií, rodiny, zamestnania, podnikania a
každej inej oblasti svojho života a smelo prehlasuj túto
pravdu, zhodnúc sa s Bohom.

VYZNANIE

Duch Svätý odhaľuje pravdu Božieho Slova
môjmu duchu, otvára oči môjho chápania, aby
som poznal nádej Jeho povolania a bohatstvá
slávy Jeho dedičstva vo svätých. Pevne stojím,
opásaný opaskom pravdy, lebo Božia pravda
vydrží akýkoľvek test. Odmietam brať do úvahy
okolnosti. Som tým, čo Boh hovorí, že som. Mám,
čo Boh hovorí, že mám, lebo Jeho Slovo je pravda.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Ján 17:17; Jonáš 2:8; Žalmy 119:142

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Tesalonickým 2:17-3:1-13 & Izaiáš 57-58

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 6:1-10 & Ezechiel 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VĎAKA SPRAVODLIVOSTI SÚ Z NÁS
MAJSTRI
Lebo ak pádom jedného smrť zavládla,
tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša
Krista, budú kraľovať v živote
tí, čo došli hojnej milosti a daru
spravodlivosti (Rímskym 5:17).

S

pravodlivosť je súčasťou Božieho charakteru
a bola vložená do tvojho ducha pri
znovuzrodení. Ide o Boží dar pre celý svet, avšak nie
každý ho prijal. No my, ktorí sme dar spravodlivosti
prijali, budeme kraľovať v živote, ako hovorí Písmo!
Jeden anglický preklad uvádza: „… budú panovať
ako králi v živote.“ (z ang. AMPC).
Sloveso „kraľovať“ v Rímskym 5:17 podľa
pôvodného gréckeho významu znamená „panovať
ako kráľ“, a teda vyjadruje autoritu, dominanciu a
nadvládu. Vďaka spravodlivosti sú z nás majstri
života, cez spravodlivosť panujeme a „kraľujeme“
v živote. Vedomie spravodlivosti nás zbavuje
akéhokoľvek pocitu viny, odsúdenia alebo
podradnosti, a umiestňuje nás do pozície nad satana
a jeho obvinenia. Rovnako nám dodáva smelosť a
dôveru modliť sa k Bohu a očakávať odpovede.
Nebojíme sa ani sa nehanbíme pred Ním, lebo máme
Jeho spravodlivosť.
Bez porozumenia princípu spravodlivosti
nedokáže kresťan žiť vo víťazstve nad nepriateľom.
Bude vystavený živlom sveta, nechápajúc rozsah
a silu svojej autority v Kristovi. Preto musíš ďalej
slovak

rásť v poznávaní Božieho Slova. List Efezským
4:14 uvádza: „… 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.“
Buď si vedomý toho, že predstavuješ Božiu
spravodlivosť v Kristovi Ježišovi. Existujú kresťania,
ktorí zažívajú duchovné útoky, a to preto, lebo
nemajú vedomie spravodlivosti, nežijú Slovom.
Ešte si neuvedomili, že sú kráľmi v živote. Izaiáš
32:1 nám hovorí, že budeme kraľovať a panovať v
spravodlivosti.
Na základe tvojho nového života v Kristovi
a pozície spravodlivého kráľovského kňaza je ti
podriadený celý svet. Máš nadvládu nad satanom
a jeho spoločníkmi temnoty, ty si šampión na celý
život! Sláva Bohu!

MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za Tvoju spravodlivosť v
mojom duchu, lebo ma robí pánom nad satanom
a silami temnoty a stavia ma do výhodnej pozície.
Kraľujem a panujem ako kráľ. Kráčam v nadvláde a
víťazstve nad okolnosťami. Svet je mi podriadený,
v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
2. Korinťanom 5:21; Zjavenie 1:6

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Tesalonickým 4:1-18 & Izaiáš 59-60

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 6:11-20 & Ezechiel 8-9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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slovak
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ODPOVEDAJ JEDINE S LÁSKOU
pondelok

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich
nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás
preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás
nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí
vás prenasledujú a vám sa protivia
(Matúš 5:44).

N

a základe hore uvedeného verša je jasné,
že zakaždým sa nájdu ľudia, ktorí ťa
nebudú mať v láske, budú tebou opovrhovať a
prenasledovať ťa – ty máš ale dovolené odpovedať
im len v láske. Činy alebo postoje takýchto ľudí by
ťa nikdy nemali vyprovokovať ku skutkom, ktoré by
boli v protiklade s tvojím skutočným charakterom,
a tým je láska. Boh je láska a ktokoľvek miluje,
pochádza z Boha a pozná Boha.
Súhrnom Božieho charakteru je láska, my Ho
preto máme napodobňovať tým, že kráčame v láske.
Efezským 5:2 (z ang. AMPC) nás napomína: „…
kráčajte v láske [vážte a tešte sa jeden z druhého],
ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za
nás ako dar a obeť Bohu [za vás, aby bola] sladkej
vône.“ V 1. Jánovom 4:7–8 sa uvádza: „Milovaní,
milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý,
kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto
nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“
Na našej ceste viery vždy stretneme ľudí, ktorí
nás budú skúšať. Každý, kto sa s tebou dostane do
nejakého vzťahu, je na to miesto daný Bohom pre
slovak

tvoje dobro a nezáleží na tom, či ti pomáha alebo
je proti tebe! Nezastaví to Boží plán povýšiť ťa. Ak
sú k tebe ľudia milí, láskaví a nápomocní, oceň to a
chváľ za nich Boha. Ak je to opačne, miluj ich stále
rovnako.
Napríklad, ak ťa niekto krivo obviní alebo ti
klame, nehnevaj sa ani neskúšaj ospravedlniť svoju
nevinu do bodu, kedy by si konal spôsobom, ktorý
neprináleží spravodlivosti. Miesto toho ďalej kráčaj
v láske. Láska je sila, najväčšia moc vo vesmíre, a
ona vždy zvíťazí.
Naše chodenie v láske je primárnym dôkaz
toho, ako milujeme Pána, a hovorí to aj o našej
jednote s Ním a rovnakom zmýšľaní. Rímskym 5:5
sa zmieňuje o Božej láske vyliatej v našich srdciach
cez Ducha Svätého – znamená to, že máš kapacitu
milovať rovnako ako Hospodin. Ježiš povedal:
„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci,
keď sa budete vzájomne milovať“ (Ján 13:35). Aký
úžasný spôsob, ako sa odlíšiť od zvyšku sveta!

MODLITBA

Drahý Otče, dal si mi schopnosť milovať tak, ako
miluješ Ty, a ja som za to vďačný. Umožnil si mi
pochopiť nadprirodzené rozmery Tvojej lásky a
tá láska cezo mňa hojne žiari smerom k ostatným!
Ďakujem, že si ma urobil tým, kto šíri Tvoju
dobrotu, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Lukáš 6:27-35; Efežanom 4:1-3

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Tesalonickým 5:1-28 & Izaiáš 61-63

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 7:1-10 & Ezechiel 10-11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

utorok 16
NOVÁ ZMLUVA ODHAĽUJE TVOJU
IDENTITU

Buďte však činiteľmi slova, a nielen
poslucháčmi (Jakub 1:22).

P

re nové stvorenie Božie Slovo predstavuje
zrkadlo a nielen súhrn prikázaní, ktoré
treba dodržiavať. Kresťan je činiteľom Slova. Túto
skutočnosť ešte veľa veriacich nepochopilo.
Napríklad, keď čítaš Efezským 5:3 – 4: „Smilstvo
však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len
nespomínajte medzi sebou“, nejde o prikázanie.
Nehovorí ti, čo nesmieš robiť. Skôr ti ukazuje, kto
si: Božia spravodlivosť v Kristovi, s posväteným
srdcom, mysľou a jazykom.
Božie Slovo odráža tvoj pravdivý charakter,
pôvod a dedičstvo v Kristovi. Čím viac sa pozeráš
do Slova, tým viac vidíš seba. Božie Slovo je život,
niečo, podľa čoho treba žiť.
Napríklad, keď Ježiš povedal „Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako
som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne
milovali…“ (Ján 13:34), Jeho slová boli určené
mužom a ženám zmyslov, teda pre ľudí, čo neboli
znovuzrodení. Avšak o tebe, keď si znovuzrodený
a naplnený Duchom Svätým, Biblia uvádza: „…
láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorý je nám daný“ (Rímskym 5:5).
Dnes nemáme prikázané milovať, my sme sa
narodili z lásky a sme teda potomkovia lásky. Láska
slovak

je naša prirodzenosť. Takže Rímskym 5:5 vlastne
opisuje, kto skutočne si. Len čo to dokážeš prijať,
staneš sa tým. To je princíp! Keď v Novej zmluve
čítaš niečo v zmysle „Nerob toto alebo hento“,
znamená to, že my sme ľudia, ktorí také veci nerobia.
Toto je obraz o tebe.
Božie Slovo, zvlášť epištoly, vykresľuje obraz
nového stvorenia. Tak dôjde k tomu, že keď študuješ
a medituješ nad Písmom, odrazu ti Slovo ožije! A
potom sa takýto vidíš každý deň.
To je zázrak rastu, lebo keď zo Slova zisťuješ,
kto si, prídeš na to, že tvoja krása a tvoja sláva
narastajú: žiješ život neustále narastajúcej slávy zo
Slova. Aleluja.

VYZNANIE

Som vyjadrením neviditeľného Krista, odleskom
Jeho slávy. Ako je On, tak som aj ja na tomto
svete, a keď svoju myseľ upieram na svoj obraz,
ktorý vidím v Slove, dochádza k mojej premene.
Zakúšam neustále narastajúcu slávu, pretože žijem
v Slove. Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
2. Korinťanom 3:18; Židom 10:16; 2. Korinťanom 3:2-3

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Tesalonickým 1:1-12 & Izaiáš 64-66

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 7:11-28 & Ezechiel 12-13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

streda

17

HOVOR DUCHOVNÝM JAZYKOM
Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť
ako duchovným, ale ako telesným, ako
nedospelým v Kristovi
(1. Korintským 3:1).

A

poštolovi Pavlovi sa u kresťanov v Korinte
stalo, že nebol schopný s nimi komunikovať
v duchovnom jazyku. V našom úvodnom verši
vidíme, ako ich pokarhal za telesnosť.
Pri inej príležitosti povedal kresťanom v Ríme:
„Musím s vami komunikovať na vašej úrovni,
pretože ste ešte nevystúpili k vyššiemu stupňu
dospelosti.“ Povedal: „… po ľudsky hovorím pre
slabosť vášho tela...“ (Rímskym 6:19).
Pripomína to tiež skúsenosť, ktorú mal Ježiš s
učeníkmi. V Jánovi 11 sa hovorí, ako Lazár ochorel
a zomrel. Keď sa to Ježiš dozvedel, povedal svojim
učeníkom: „Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho
zobudiť“ (Ján 11:11).
Jeho učeníci, nechápajúc duchovnému jazyku
Ježiša, odpovedali: „Pane, keď zaspal, ozdravie.“
Ježiš im to musel povedať priamo: „Lazár je mŕtvy“
(Ján 11:14) Potreboval s nimi hovoriť jazykom,
ktorému rozumeli.
Ocitol si sa niekedy v situácii, kedy si mal ťažkosti
s vyjadrením Božej pravdy pred telesnými ľuďmi?
slovak

Napríklad, nechcel si povedať „Bolí ma hlava“, hoci
si pociťoval bolesť hlavy. Človek zmyslov, na druhej
strane, nevidí nič zlé na komunikácii na takej nízkej
úrovni, keďže si neuvedomuje, že my ako kresťania
nekráčame podľa pocitov, ale podľa Slova.
Odmietni byť chorý aj vtedy, keď vo svojom
tele pociťuješ symptómy choroby. Použi Slovo proti
akejkoľvek chorobe alebo anomálii vo svojom tele,
prikáž jej odísť – a tá bolesť vystúpi von z tvojho
tela. Židom 13:5 – 6 hovorí: „Veď Boh sám povedal…
takže smelo môžeme vyznávať…“ Ty máš povedať
len to, čo máš, čo si dostal od Boha. Neprijímaj ani
nerozprávaj nič z toho, čo prichádza od diabla.
Hovor duchovne. Zakaždým vyhlasuj jedine Slovo.

VYZNANIE

Som to, čo Boh hovorí, že som. Božie Slovo je môj
život, preto žijem podľa Slova a zo Slova. Môj život
je svedectvom o Božej milosti a o nekonečných
požehnaniach. Slovo Božie sa nachádza v mojom
srdci a v mojich ústach, a keď ho vyslovujem,
okolnosti sa dávajú do súladu s dokonalou Božou
vôľou pre môj život, v mene Ježiš.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Matúš 12:36-37; Židom 13:5-6; Príslovia 18:21

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Tesalonickým 2:1-17 & Jeremiáš 1-2

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 8:1-13 & Ezechiel 14-15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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A povedal im podobenstvo, ako sa im
treba vždy modliť a neochabovať
(Lukáš 18:1).

dnešnom svete sa odohráva veľa vecí, ktoré
V
sú pre nás výzvou byť neodbytní v modlitbe.
Ak máme zmeniť veci smerom k naplneniu Božieho

cieľa a plánu, potom sa musíme prihovárať za naše
národy a okolie, v ktorom sa pohybujeme. Takisto
sa potrebujeme modliť za lídrov národov.
Prvý list Timotejovi 2:1-3 nás napomína modliť
sa za kráľov a ostatných ľudí v pozícii autority,
aby sme mohli žiť pokojným a tichým životom vo
všetkej zbožnosti a cti. Nie je to niečo, čo urobíme
len raz a potom ideme späť. Biblia hovorí: „Úprimná
(precítená, neustála) modlitba spravodlivého robí
ohromnú silu dostupnou [dynamickú vo svojom
pôsobení]“ (Jakub 5:16 z ang. AMPC) Všimni si
slovo „neustála“ – máme sa teda neustále prihovárať
za národy, lídrov a ľudí vo svete. Ak chceme mier
v našich národoch a vo svojom okolí, potom sa
musíme modliť v súlade s Božím Slovom.
Pre svoju nevedomosť veľa ľudí obviňuje
Hospodina za veci, ktoré zle skončia v ich životoch
či vo svete: problémy, vojny, zemetrasenia, búrky,
zosuvy pôdy, potopy, lesné požiare a ostatné
nešťastia. Avšak spomínaní ľudia si neuvedomujú,
prípadne o tom nevedia, že zodpovednosť ako aj
autorita uplatňovať Božiu vôľu na zemi a držať
satana s jeho démonmi tam, kde patria, spočíva na
nás – teda na Cirkvi.
Je to naša povinnosť zaistiť, aby akékoľvek
slovak

zmeny, po ktorých túžime ako jednotlivci vo
svojich vlastných životoch, v životoch iných ľudí
a v národoch sveta, sú vykonané cez príhovorné
modlitby. Nikdy sa nedomnievaj, že tvoja modlitba
nič neurobí. Keď sa modlíš, má to veľký dopad.
Preto pokračuj v modlitbe za svoju krajinu, za
Božích ľudí a služobníkov evanjelia, za lídrov a
tých, čo sú v pozícii autority, za chorých, biednych
a ľudí trpiacich bolesťou. Dokonca aj vtedy, keď sa
„necítiš“ na modlitbu, modli sa!
Rozhýb sa a vždy odpovedaj na to volanie
a naliehavé nutkanie v tvojom duchu modliť sa.
Keď to budeš robiť dôsledne, príhovorná modlitba
sa stane tvojou súčasťou. Výsledkom budú veľké
zmeny v tvojom živote a v životoch ostatných, ako
aj v tvojom národe a blízkom okolí – a to všetko na
Kristovu slávu!

MODLITBA

Drahý Otče, Tvoja spravodlivosť vládne a je
ustanovená v národoch sveta, ako aj v srdciach
ľudí. Tvoje deti všade vo svete prehlasujú pravdu
evanjelia. Srdcia lídrov národov sú prikryté
múdrosťou kráčať v Tvojej vôli a naplniť tak Tvoj
cieľ, ktorým je šíriť evanjelium po svete, v mene
Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Ezechiel 3:17; 1. Tesalonickým 5:17; 1. Timoteovi 2:1-3

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Tesalonickým 3:1-18 & Jeremiáš 3-4

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 9:1-10 & Ezechiel 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SME VIAC AKO „VERIACI“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale mal večný život
(Ján 3:16).

V

šade vo svete ľudia označujú Kresťanov ako
„veriacich“ ale to je všeobecná hovorová
komunikácia s tendenciou znížiť Kresťanstvo na
určitú svetskú úroveň. Áno Biblia uvádza „Tých, čo
veria, budú sprevádzať tieto znamenia: ...“ (Marek
16:17), avšak keď si uveril niečo sa stalo. My sme
„neuverili“ aby sme sa stali „veriaci“; uverili sme
za účelom prijať niečo: a to je Boží život! V Jánovi
6:47 Ježiš povedal „ …K to verí, má večný život.“
My sme uverili, aby sme mohli vlastniť (mať) „večný
život“ teda Boží druh života.
My sme viac ako len veriaci. Na lepšiu predstavu
sa poďme pozriť na to takto: Ak sa prihlásiš na
vstupnú skúšku do nejakej akademickej inštitúcie a
si úspešne prijatý, stane sa z teba študent, správne?
Zaiste! Takže ako prijatý študent, nebudeš seba viac
nazývať kandidátom alebo aplikantom tej školy
pretože teraz si oficiálne už študent! Bol si najskôr
uchádzaš, aby si sa neskôr stal študent.
Podobne aj my veríme, aby sme sa stali
držiteľlmi Božieho života; neveríme len tak pre nič
za nič prípadne aby nás iní označovali za „veriacich.“
Náš úvodný verš hovorí „ … aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale mal večný život.“ Každý jeden
slovak

„veriaci“ v Kristovi má niečo a stal sa niečím: my
máme večný život a stali sme sa Božími mužmi a
ženami. Apoštol Pavol to správne odprezentoval:
my sme spoluúčastníkmi na božskej prirodzenosti;
to znamená – pridružení spojenci na Božej akosti
(2.Peter 1:4).
Ty si prešiel za úroveň veriaceho. Uverenie
znamenalo skutok, ktorý ťa priviedol k nadobudnutiu
všetkého čo smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša
Krista zaistilo v tvojom mene. Niet divu keď Biblia
spomína ako sú všetky veci tvoje (1.Korintským
3:21).
Zober si do vlastníctva všetko to čo ti v Kristovi
patrí a raduj sa zo svojho triumfálneho života v
Ňom. Ježiš priešiel za účelom nielen zjaviť nám
Otca, ale aby nás priviedol do jednoty s Ním a tak
nás mohol urobiť bohmi. Aleluja!

VYZNANIE

Všetky veci sú moje, lebo som Abrahámov
potomok; dedič Boží a spoludedič s Kristom.
Odkedy som v Kristovi nadobudol som dedičstvo,
kráčam s vedomím mojej prosperity, zdravia a
víťazstva. Som predurčený na Pánov účel, lebo
On všetko činí podľa svojho zámeru. Cez Neho
kraľujem a panujem v živote! Nech je požehnaný
Boh!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
2. Korinťanom 5:17; 2. Petrov 1:3-4; 1. Korinťanom 3:21

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Timoteovi 1:1-20 & Jeremiáš 5-6

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 9:11-28 & Ezechiel 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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POMAZANÝ K POZNANIU PRAVDY
Deti, je posledná hodina, a ako ste
počuli, že antikrist prichádza, aj teraz
zjavili sa mnohí antikristovia; podľa
toho poznávame, že je posledná hodina
…Aj vám sa dostalo pomazania od toho
Svätého, a viete to všetci
(1.Ján 2:18–20).

P

ísmo zjavuje ako v posledných dňoch sa na
scéne objavia antikristovia pričom veľa z nich
príde vo vlasntom mene s falošnými doktrínami.
Falošná doktrína je prekrútenie pravdy so zámerom
oklamať mnoho ľudí a zlákať ich preč od pravdy
Kristovho Evanjelia.
Pre teba ako Božie dieťa nezáleží na tom ako
veľa antikristov, falošných kazateľov a učiteľov sa
premáva vo svete - ty nebudeš oklamaný. 1.Ján 4:3–4
hovorí „a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z
Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli,
že prichádza a teraz je už vo svete. Vy, deti, ste z
Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten,
ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.” Pojem nad
„nimi” odkazuje na antikrista, falošných prorokov a
učiteľov. Ty si ich všetkých už premohol.
Tvoje srdce a myseľ sú pomazané pre poznanie
pravdy. Pomocou Ducha Svätého, ktorý v tebe žije
dokážeš rozlíšiť správne od nesprávneho a tiež
rozoznať pravdivé učenie Evanjelia od falošných
doktrín. Disponuješ náhľadom do tajomstiev a záhad
slovak

Kráľovstva. Nik nebude schopný lomcovať tebou zo
strany na stranu každým vetrom učenia a doktrín.
Jednoducho poznáš a posúdiš pravdu.
1.Ján 2:27 nám hovorí „A vy ani nepotrebujete,
aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali
od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie
učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako
vás naučilo, v tom zostávajte!” Duch Svätý je Pánom
Cirkvi a keď počuješ Božie Slovo, ten istý Duch v tebe
svedčí s tvojím duchom o tom ako to čo počuješ je aj
pravdivé. Nezakolíšeš v pravde, pretože špeciálna
schopnosť Ducha Svätého spôsobí, aby si poznal a
bol zachovaný v skutočnej pravde.
Dôveruj vedeniu Ducha Svätého vo svojom
živote. Okrem pomoci pri rozoznaní falošných a
antikristových doktríny, Duch takisto zapríčiní aby
si v živote podnikol správne a akurátne rozhodnutia,
voľby a investície.

MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za pomazanie ma Duchom
Svätým v mojom živote. Som pomazaný k
dešifrovaniu medzi svetlom a tmou a ostávam
hlboko zakorenený v slove pravdy. Nikdy
nemôžem byť oklamaný, lebo prebývam vo svelte,
v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Ján 8:32; Ján 16:13; 1 Ján 4:6

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Timoteovi 2:1-15 & Jeremiáš 7-8

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 10:1-18 & Ezechiel 18-19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OTCOVA PÝCHA
Zo svojej vôle splodil nás slovom
pravdy, aby sme boli akousi prvotinou
Jeho stvorení (Jakub 1:18).

A

nglický preklad hore uvedeného verša vo
verzi NLT uvádza „Zvolil si porodiť nás zo
svojho pravdivého slova. Z celého stvorenstva sme
sa stali Jeho obdivovaným imaním.“ Zo všetkého
stvorenia, my sme tí prví a najlepší - sme Jeho
korunou a okrasou. Tento opis neplatí pre každého
vo svete. Iba pre nás ktorí sme znovuzrodení a dal
nám cez svoje Slovo život. Sme Jeho trofej - Jeho
excelentné majstrovské dielo.
To čo nás robí unikátnych je rovnaký život s
Ním, teda nachádzame sme v Jeho triede bytia. Zo
všetkého čo Hospodin urobil, boli sme to my kto sú
povolaní do jednoty s Otcom a sme jediní kto má
spoločenstvo s Ním v duchu a v pravde. Dokonca
ani anjeli nemajú také privilégium.
1.Peter 2:9 deklaruje: „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.“ Bol si stvorený na Božiu slávu.
Izaiáš 43:7 hovorí „každého, kto sa volá mojím
menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som
sformoval a učinil.“
slovak

Nielen že si bol privedený do Božej slávy,
podobne ako Ježiš aj ty si žiarou Jeho slávy. Biblia
uvádza On je leskom Božej slávy - obrazom Jeho
osobnosti (Židom 1:3). Potom v 1.Jánovi 4:17 čítame
„...aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“
Ty si kópia Boha - Jeho predivný poklad.
Deuteronomium 14:2 uvádza „Lebo pre Hospodina,
svojho Boha, si svätým ľudom a teba si vyvolil
Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby
si bol Jeho vlastným ľudom.“
Duch Svätý, cez apoštola Pavla v Títovi 2:14,
opakuje podobnú pravdu hovoriac „ktorý sa vydal
za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a
očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.“
Užívaj si svoju unikátnosť, lebo ty si Otcovou
pýchou, Jeho miláčikom (Zachariáš 2:8), perlou
vysokej hodnoty. Aleluja.

MODLITBA

Tebe spravodlivý Otče pripisujem všetku slávu,
česť a majestátnosť, ty si Kráľom slávy, veľký a
úžasný Boh. Ďakujem, že si ma urobil predivným
pokladom a oddelil ma na prinesenie Ti slávy.
Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
1. Petrov 2:9 AMP; Deuteronomium 14:2; Efežanom 2:10
AMP

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Timoteovi 3:1-16 & Jeremiáš 9-10

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 10:19-39 & Ezechiel 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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slovak
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UKRIŽOVAL SI TELO
Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi,
ukrižovali si telo s vášňami a
žiadosťami (Galatským 5:24).

E

xistujú Kresťania zotročení istými
zvyklosťami za ktoré sa modlia k Bohu a
prosia o pomoc aby ich z nich vyslobodil. Žiaľ, pre
väčšinu platí, čím viac sa modlia o to viac sa pristihnú
kontrolovaní a ovládaní návykmi. To spôsobuje, že
nakoniec ostanú zmäteni, mysliac si ako im tá situácia
prerástla do stavu kedy sa nedá napraviť. Niektorí
dokonca odpadli na svojej ceste, lebo sa domnievali,
že pre nich nieť vyslobodenie.
Študovaním Písma zisťujeme čo píše Rímskym
6:14 „Hriech totiž nebude panovať nad vami;
...“ Náš úvodný verš je takisto veľmi zreteľný: „
Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si
telo s vášňami a žiadosťami“ Zmysel spočíva v
nasledovnom: ak sa nachádzaš v Kristovi potom
nemôžeš byť poviazaný žiadnym návykom. Čo
je skutočný problém tých, ktorí akoby sa ocitli v
putách istého návyku? Povedané jednoducho, ide o
nedostatok vedomostí.
Boh nám nikdy nepovedal bojovať s telom či
namáhať sa s hriechom a návykmi. My sme ukrižovali
telo a premohli sme svet. Patrí nám dominancia nad
satanom a hriechom. Preto keď niektorí Kresťania
alebo dokonca kazatelia poskytnú radu v zmysle
„ukrižovať telo“ jedná sa o protirečenie.
slovak

Je to márne snaženie byť niekým kto už si,
prípadne chcieť získať to čo ti už patrí. Boh hovorí,
ukrižoval si telo a to stačí! Tvojou úlohou je odpovedať
a vyhlásiť „Nikdy nemôžem byť ovládaný hriechom
ani telom, lebo som Kristov (patrím Mu). Ukrižoval
som telo aj s jeho vášňami a žiadosťami.“
Galatským 5:25 uvádza „Ak Duchom žijeme, aj
žime podľa Ducha.“ Odkedy sme narodení z ducha
a žijeme v duchu, takisto máme hovoriť v duchu.
Ak si nekráčal v duchu, začni chodiť v duchu (vo
význame kráčať vo svetle Božieho Slova). Prehlás
„Od tohto dňa ma telo viac nekontroluje. Moja myseľ
mi nediktuje. Odmietam byť riadený podľa zmyslov,
lebo Slovo Božie sa stalo mojim kompasom a ja žijem
Slovom.“
Galatským 5:16 sa zmieňuje „Hovorím však: Žite
podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.“
Ako sa dá kráčať v Duchu? Je to chodením vo svetle
Božieho Slova; kráčaním v pravde Krista a vo svetle
tvojej spravodlivosti a slávy v Ňom. Aleluja!

VYZNANIE

Hriech nemá dominanciu vo mne. Potom čo som
ukrižoval telo aj s jeho vášňami a žiadosťami,
žijem podľa ducha. Prekonal som svet. Som
nadradený satanovi. Ostávam čistý, posvätený a
ospravedlnený, v mene Pána Ježiša! Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Rimanom 6:11-14; 1. Korinťanom 6:11

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Timoteovi 4:1-16 & Jeremiáš 11-12

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 11:1-16 & Ezechiel 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie
vás do všetkej pravdy,…a bude vám
zvestovať aj budúce veci
(Ján 16:13).

D

uch Svätý je Duch pravdy. Pravda znamená
skutočnosť. Duch Svätý je Duchom reality.
Mať Ho vo svojom živote predstavuje neobyčajnú
výhodu. Ježiš sa zmienil o tom ako ťa Duch Svätý
uvedie do každej reality. To je Jeho úloha. Bude ťa
sprevádzať do skutočnoti tvojej situácie, reality v
tvojej rodine, zamestnaní, financiách, budúcnosti
a vzťahu s Bohom. Taká je skutočná realita tvojho
nadprirodzeného života v Kristovi.
Opýtaj sa Ho a On ti ukáže budúcnosť:
budúcnosť tvojho úspechu a veľkých vecí zo slávy
na slávu. Navyše ťa odprevadí a vovedie do tej
budúcnosti. S ním nikdy nestratíš smer cesty a
nebudeš kráčať v tme. Môžeš mu dôverovať so
svojím zdravím. Niekedy Kresťania behajú od
doktora k doktorovi pokúšajúc sa zistiť čo majú so
svojim zdravím. Veľa ľudí skončí zotročených v
strachu a z toho vyplývajúcou diagnózou. Dôveruj
Duchu Svätému, pretože On všetko pozná týkajúc
sa tvojho tela. Jeho prítomnosť v tebe zachová
perfektné zdravie a zaistí aby žiadna anomália ani
porucha nerozkvitli ani v jednom z tvojich orgánov
či systéme.
slovak

Byť vedený Duchom Svätým ešte neznamená,
že neprídu žiadne výzvy. Avšak tie výzvy sú zaiste
pre tvoje povýšenie. 2.Korintským 4:17 hovorí
„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa
nám nesmiernu hojnosť večnej slávy.“ Niekto
môže povedať „Duch Svätý mi povedal zobrať túto
prácu. Len čo som s ňou začal je to jeden problém
za druhým.“ Kľud!
Ten istý Duch Svätý ti ukáže cestu víťazstva.
Poskytne ti vízie akým smerom sa uberať. Rozpomeň
si na slová Ducha tlmočené cez apoštola Pavla:
„…Boh je verný, On nedopustí…s pokušením
spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť“
(1.Korintským 10:13). 1.Ján 4:4 „Vy, deti, ste z Boha a
zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je
vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ Izaiáš 54:17 „Nijaká
zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná.“
Aleluja!

MODLITBA

Vzácny nebeský Otec, ďakujem za dar Ducha
Svätého, môjho učiteľa a sprievodcu. Z dôvodu
Jeho pobytu vo mne, som vedený, ochránený a
inšpirovaný podniknúť múdre voľby a správne
rozhodnutia. On mi radí z vnútra a tak kráčam v
správnosti a presnosti Ducha, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Žalmy 16:6-7 CEV; Efežanom 1:17-18; 1. Korinťanom 2:12

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Timoteovi 5:1-25 & Jeremiáš 13-14

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 11:17-40 & Ezechiel 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ŽIŤ V JEHO MENE
A čo činíte slovom alebo skutkom,
všetko čiňte v mene Pána Ježiša;
a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho
(Kolosenským 3:17).

P

án Ježiš má všetku autoritu v nebi a na zemi.
V Matúšovi 28:18–19 povedal „…Daná je mi
všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi
učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i
Syna i Ducha Svätého.“ Podľa uvedeného stanoviska
odkázal svoju autoritu nám, teda Cirkvi. Všetko čo
existuje na tomto svete je podriadené voči Jeho menu.
Ty žiješ podľa Jeho mena!
Meno Ježiš znamená omnoho viac ako len
identitu. Odkazuje na autoritu a Jeho charakter.
Byť znovuzrodený, znamená že ty si sa narodil do
Krista. Zdedil si Jeho meno a preto disponuješ Jeho
autoritou a charakterom. Pôsobíš na Jeho mieste.
Pochop to: keď rozprávaš, hýbeš sa alebo niečo robíš,
je to akoby doslova sám Ježiš rozprával, hýbal sa a
konal! Celé nebo, peklo, príroda, živé a neživé veci
odpovedajú tebe tak ako by reagovali na Ježiša! Aká
je to požehnaná realita!
Nabádam ťa k osobnému štúdiu o mene Ježiš:
čo to meno reprezentuje pre Cirkev! Je to meno nad
všetky iné mená. Meno ktoré otvorí každé dvere!
To meno je nám dané, aby sme podľa neho žili a
používali ho ako inštrument. Učiteľ nám dal moc
slovak

splnomecnenia používať Jeho meno – mohli konať v
Jeho pozícii ako plní a legálni reprezentanti.
Ty vzbudzuješ rešpekt neba. Môžeš ísť kamkoľvek
a budú ťa počúvať. Dokážeš sa modliť k Bohu
Všemohúcemu a On odpovie a to všetko pre Ježiša.
V Jeho mene máš autoritu nad diablom. Môžeš
hovoriť s novými jazykmi, brať hadov do rúk, vypiť
smrtonostný nápoj a nezraní ťa, dokážeš klásať ruky
na chorých a obnoví sa im zdravie. Nech je požehnaný
Boh!
Nie je ani jeden démon, choroba či problém čo by
sa dokázali postaviť proti menu Ježiš! Jeho meno je
väčšie ako rakovina; ono dokáže nahradiť zmrzačené
končatiny, otvoriť slepé oči a odblokovať hluché uši,
meno Ježiš vzkriesi mŕtvych. V Jeho mene si viac ako
len premožiteľ, si šampión naveky. Ostávaš navždy
plodný a produktívny. Aké je to úžasné meno!

VYZNANIE

Drahý Otče, ďakujem za silu splnomocnenia
udelenú pre život v mene Ježiš. V Jeho mene
triumfálne žijem vysoko a ďaleko nad okolnosťami
a nebezpečenstvami tohto sveta. Žijem v neustálom
pokoji, prosperite, zdraví, úspechu a sile. Aleluja!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Lukáš 10:18-19; Matúš 28:18-19; Filipanom 2:9-11

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
1. Timoteovi 6:1-21 & Jeremiáš 15-16

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 12:1-13 & Ezechiel 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VYHRÁVAJ DUŠE
Pošli nás okolo sveta s posolstvom
tvojej spásonosnej sily a večného plánu
pre celé ľudstvo (Žalm 67:2 ang TLB).

V

Matúšovi 28:19–20 Pán Ježiš vydal
inštrukciu: „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].“ Ako
vidíme dal nám mandát evanjelizovať svet pred Jeho
návratom. V Lukášovi 19:13 Ježiš obrazne povedal „
…Kupčite, kým neprijdem“ to znamená pokračovať
v práci; pokračovať v kázaní a naďalej získavať duše.
My sme nositeľmi Jeho spravodlivosti – Jeho
svetlo v tmavom svete. Ako svedkovia pred
všetkými národmi, porebujeme zobrať svetlo
Evanjelia k mužom a ženám vo svete (Matúš 24:14).
Nemôžeme si dovoliť ostať slabí, vlažní ani ticho
sedieť. Musíme udržať zapálenie a vášeň Ducha
pre kázanie Evanjelia s múdrosťou a Božou mocou.
Áno budeme čeliť opozícii. Tam von vo svete je veľa
nepriateľov – nad týmto svetom a v ňom je tmavá
sféra proti akej stojíme. Avšak nič z toho by nás
nemalo odradiť od kázania Evanjelia.
Potrebujeme mať tú istú myseľ ako apoštol
slovak

Pavol. Prečítaj si jeho inšpirujúce presvedčenie a
riešenie kázania Evanjelia: „A teraz, hľa, nútený
duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam
očakáva, len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách
hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. Ale mne
život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám
beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša:
svedčiť o evanjeliu milosti Božej“ (Skutky 20:22–24).
Pamätaj na slávnostné Evanejlium ktoré nám
bolo zverené do našej dôvery. Ono predstavuje Božiu
spásonosnú silu čo odhaľuje Pánovu spravodlivosť,
večný život a účel pre celé ľudstvo. Je hodné žiť pre
Evanjelium a ak treba tak aj zomrieť. Odmietni sa
vzdať alebo ustúpiť pod tlakom, pred nepriateľom
a opozíciou. Pokračuj v získavaní duší.

MODLITBA

V mene Pána Ježiša, deklarujem ako Božia
spravodlivosť, večný život a nesmrteľnosť sú dnes
zjavené pred mužmi a ženami vo svete pritom ako
akceptujú Evanjelium. Prelamujem moc satana nad
životmi ľudí a potvrdzujem ako svetlo slávneho
Kristovho Evanjelia žiari v ich srdciach. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Matúš 24:14; Marek 16:15-16

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Timoteovi 1:1-18 & Jeremiáš 17-18

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 12:14-29 & Ezechiel 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MILOSŤ NA VYNIKNUTIE V KAŽDOM
DOBROM DIELE
A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri
vás svoju milosť, aby ste vo všetkom
mali vždy dostatok všetkého (pre
seba), aj nadbytok pre každý skutok
(2.Korintským 9:8).

K

aždý Kresťan narába s milosťou vynikať
vo všetkých dobrrých činoch. Náš úvodný
verš hovorí ako Boh je schopný nasmerovať k tebe
všetku milosť, akú len potrebuješ, na akýkoľvek
účel v tomto živote. Cháp tomu ako nikdy nebudeš
pozadu s kompetenciou a schopnosťami. Ty si
kvalifikovaný pre akúkoľvek úlohu. Taký je význam
pojmu mať „vo všetkom vždy dostatok.“ Disponuješ
všetkými kompetenciami, špeciálnymi zručnosťami a
schopnosťami potrebné pre dokonalosť vo všetkých
veciach.
Slovo preložené ako „dostatok“ v našom úvodno
čítaní je z gréckeho „autarkeia“ čo dáva indíciu
stavu sebestačnosti. Teda situácia kedy nevyžaduješ
žiadnu pomoc ani podporu. Boh ti dal život ktorý
má rovnováhu. Si efektívny a podávaš výkon pričom
nepotrebuješ žiadnu pomoc! Uvažuj, pozeraj a nažívaj
z tejto perspektívy neobmedzených možností a
nekonečných príležitostí. Patrí ti milosť vynikať v
každom aspekte tvojho života: tvojom zamestnaní,
rodine, štúdiu a každodenných činnostiach.
2.Korintským 3:5 hovorí „Niežeby sme boli
schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako
slovak

sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.“ Slovo
„schopnosť“ v tomto kontexte pramení z iného
gréckeho slova „hikanotes“ čo znamená kompetenciu
– spôsobilosť, teda byť dostatočne kvalifikovaný kedy
si jednoducho schopný pustiť sa do toho. Bez ohľadu
na výzvy akým môžeš v živote čeliť, všetko z toho je
tvoj chlieb. Patrí ti kompetencia zvládnuť to.
Nečudujme sa ako Pavol dokázal smelo potvrdiť
vo Filipským 4:13 „Všetko môžem v Kristovi, ktorý
ma posilňuje.“ Ak si pre vybraný nie je potrebné
uvažovať o tom či to dokážeš urobiť alebo nie. Tvoja
kompetencia je z Boha. Ty máš špeciálnu spôsobilosť
nadprirodzene žiť na Božiu slávu.
Dokonca aj teraz prehlás „Robím veľké veci!
Dobré veci sa dejú cez mňa. Vynikám a mám
excelentný život, lebo som obdarený milosťou
prinášať dokonalosť.“ Nech je požehnaný Boh!

MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za udelenú milosť vyniknúť
v každom dobrom diele. Robím dokonalé veci a
mám excelentný život. Tvoja božská sila mocne
pracuje vo mne. Kráčam dopredu aby som urobil
dopad a ovplyvnil môj svet s Tvojou božskou
prítomnosťou, v mene Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Filipanom 4:13; Efežanom 2:10; Titovi 2:13-14

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Timoteovi 2:1-26 & Jeremiáš 19-22

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Židom 13:1-25 & Ezechiel 25-26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SVETLO A NÁDEJ SVETA
A tak vyjdú záchrancovia na vrch Sion,
aby súdili vrch Ezavov, a kráľovstvo
bude Hospodinovo
(Obediáš 1:21).

K

eď Biblia spomína „záchrancovia vystúpia
na vrch Sion“ pripomína to slová Ježiša o
tom ako sme soľou zeme svetlom sveta (Matúš 5:13
-14). To znamená bez rozdielu na tmu a problémy
vo svete, ty znamenáš nádej a riešenie aké svet
potrebuje. Problémy a ťažkosti v dnešnom svete
sú tvojimi príležitosťami ako zažiariť a preukázať
Božiu slávu.
Niet sa čomu diviť keď Ježiš povedal „Nech tak
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“
(Matúš 5:16). Neskôr v Jánovi 9:5 uviedol „Keď
som na svete, som svetlom sveta.“ V Matúšovi 5:14
vyslovil „Vy ste svetlom sveta...“ To znamená ako
On, aj ty si záchranca sveta. Pokiaľ sa nachádzaš na
tejto zemi si svetlom sveta. Aká je úloha svetla?
Svetlo udáva smer a opisuje. Ty si ten kto má
ukázať pred svetom ako žiť, čo urobiť, ako byť
úspešný a to bez ohľadu na temnotu. Filipský
2:15 uvádza „aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti
Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a
prevráteného, medzi ktorými svieťte jako svetlá na
slovak

svete.“ V Jánovi 8:12 Ježiš vyslovil „ …Ja som svetlo
sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo
tme, ale bude mať svetlo života.“ Neskôr v Jánovi
20:21 Ježiš hovorí „…Ako mňa poslal Otec, tak i ja
posielam vás.“
Pán Ježiš urobil svoju časť keď získal spásu
pre všetkých ľudí cez Jeho sprostredkovanú
smrť a slávnostné vzkriesenie. Teraz je na
tvojej zodpovednosti povedať ostatným o Jeho
spásonosnej sile. Evanjelium Ježiša Krista v
skutočnosti predstavuje riešenie problémov
dnešného sveta! Neexistuje väčšie svetlo ako svetlo
Jeho spravodlivosti s ktorým musíme osvietiť
každého v našom svete.
Nechaj v sebe a cez seba horieť oheň Evanjelia.
Ty si Božia ruka lásky, milosti a súcitu pre tento svet.
Predstavuješ svetlo a nádej tohto sveta!

MODLITBA

Nech je požehnaný Boh! Nebo ma umiestnilo do
úlohy svetla a nádeje pre chorľavý svet! Pomocou
mňa nespasené duše vo svete počujú a prijímajú
svetlo Evanjelia a sú transformované a obrátené
z tmy do svetla a z moci satana k Bohu, v mene
Ježiš. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
1. Timoteovi 1:11-12; 2. Korinťanom 5:18-19; Skutky 26:1618

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Timoteovi 3:1-17 & Jeremiáš 23-25

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Jakuba 1:1-27 & Ezechiel 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ČOKOĽVEK JE MOŽNÉ
Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš!
Všetko je možné veriacemu!
(Marek 9:23).

K

edykoľvek odpovedáš Bohu na základe
Jeho Slova zaiste budeš mať svedectvo. Je
tomu preto, lebo viera je odpoveď ľudského ducha
na Božie Slovo.
Božie Slovo vždy vyžaduje od teba odpoveď.
Tá odpoveď je dôkazom toho, že veríš Slovu.
Pre toho kto „verí“ je možné čokoľvek. Znamená
to, že pokiaľ veríš môžeš urobiť hocičo, mať
čokoľvek, ísť kamkoľvek a stať sa kýmkoľvek.
Čo to znamená veriť? Uveriť nemá dočinenia s
obyčajným mentálnym presvedčením. Nejedná sa
o niečo pasívne ale aktívne. Uveriť je slovo činu a
teda sloveso odvodené od viery.
Otázka potom znie, čomu veríš? A čomu môžeš
veriť? Nezáleží aký je problém, ak dokážeš veriť
potom je všetko možné pre teba a s tebou. Celé je to
o tom čomu veríš, pretože tým sa aj staneš. Uver ako
budeš tehotná a privedieš na svet svoje vlastné deti!
Uver ako budeš znovu chodiť! Uver tomu, že budeš
raz opäť vidieť! Ver ako môžeš byť opäť zdravý a
celý!
Možno choroba atakovala tvoju domácnosť
prípadne máš milovaného ktorý strašne trpí
vysiľujúcou chorobou a medicína nepozná liečbu.
Pre Kresťana neexistuje taká vec ako „nemožné
vyliečiť“; nič nie je nemožné, pretože čokoľvek je
slovak

možné. Dokážeš získať zázrak a mať svedectvo
dokonca aj teraz.
Miesto nariekania o tej situácii, lamentovania
aké je to celé katastrofálne, vyvolaj zmenu konaním
na Slovo. Pusti svoju vieru do prevádzky. Zamysli
sa o Mojžišovi a Izraelitoch: Červené more mali pred
sebou a besniacu egyptskú armádu v pätách. Môjžiš
zavolal k Bohu o pomoc a Boh mu odvetil „Mojžiš
natiahni svoju ruku ponad vodu a rozdeľ more.“
Môjžiš urobil ako dostal inštrukcie a Červené more
sa naširoko roztvorilo.
Nie je podstatné to čo stojí pred tebou prípadne
za tebou. Použí Slovo na vyvolanie zmeny. Utíš
búrku so Slovom. Ježiš predsa nepovedal „S Bohom
nebude nič možné“ miesto toho povedal „…a nič
vám nebude nemožným“ (Matúš 17:20). To znamená
ty môžeš urobiť čokoľvek a stať sa čímkoľvek ako
Boh naplánoval pre teba. Aleluja!

MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za vštepenie viery do môjho
ducha a pomoc s jej budovaním na Slove. Moja
viera je živá. Nič mi nie je nemožné. Odkedy
som silný vo viere, neexistuje žiadna beznádejná
situáciu akú by som nedokázal zmeniť. Ďakujem
Pane za život nekončiacih víťazstiev, v Ježišovom
mene. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Rimanom 8:35-37; Matúš 17:20

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
2. Timoteovi 4:1-22 & Jeremiáš 26-28

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Jakuba 2:1-26 & Ezechiel 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal
sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma!
(Matúš 14:30).

V

jeden deň Peter a ostatní učeníci sa ocitli
na lodi, ďaleko na otvorenom mori, keď
zrazu spozorovali kohosi kráčajúc na vode smerom
k nim. Komplet vystrašení sa domnievali, že videli
ducha; ale pre upokojenie ich strachu, im Pán odvetil
„Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!” (Matúš 14:27). Pre
dvojité uistenie, Peter zareagoval „ Pane, ak si to Ty,
rozkáž mi prísť k Tebe po vode” (Matúš 14:28). Ježiš
odpovedal Petrovi „Poď!”
Peter v tú ranu vystúpil z člna do vody a začal
kráčať po nej aby sa stretol s Ježišom; pozoruhodný
zázrak! Avšak ako sa Peter približoval k Ježišovi,
vietor a vlny začali byť divoké a Peter sa nechal
vyrušiť okolitým prostredím čo malo za následok, že
sa začal topiť (Matúš 14:30). Pokiaľ jeho pozornosť
bola na Učiteľovi, dokázal kráčať na vode, ale veci
sa zvrtli v momente ako začal venovať pozornosť
pretrvávajúcim okolnostiam.
Odmietni dovoliť okolnostiam organizovať
tvoj život. Ty si bytosť viery a viera neuvažuje nad
okolnosťami; viera odpovedá jedine na Slovo. Bez
slovak

ohľadu na to ako divoké môžu byť útoky nepriateľa,
odmietni byť pohnutý; kráčaj ďalej vo víťazstve.
Buď ako Abrahám, ktorý zavrhol úvahy o svojom
tele keď mal asi sto rokov. Rovnako neuvažoval o
Sárinom starom tele (Rímskym 4:19). Miesto toho
ostal silný vo viere, dávajúc slávu Bohu.
2.Korintským 4:17–18 hovorí „Lebo toto terajšie
ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu
hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné,
ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale
neviditeľné je večné.” Nechaj svoju myseľ vždy
odpočívať na Slove; hľaď preč od výziev a ťažkostí.
Miesto toho pozeraj na Ježiša - živé Slovo, lebo On ťa
zachová v dokonalom pokoji; pokoji s prosperitou.
Aleluja!

VYZNANIE

Môj zrak je zafixovaný na Pánovi a Jeho večnom
Slove. Odmietam byť pohnutý, odradený, vyrušený
či ovplyvnený situáciami a okolnosťami čo sú
kontraproduktívne s ustanovením Božieho
Slova. Vznášam sa nad okolnosťami a kráčam v
nekonečnom víťazstve, lebo žijem podľa Slova!
Nech je požehnaný Boh!

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Izaiáš 43:2; Lukáš 10:19; Rimanom 4:19-20

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Titovi 1-2 & Jeremiáš 29-30

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Jakuba 3:1-18 & Ezechiel 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

utorok

30

DEDIČSTVO PROSPERITY
…Nech je velebený Pán, ktorý má záľubu
v prosperite svojho služobníka
(Žalm 35:27 ang KJV).

K

aždý Kresťan má právo byť veselý,
prospešný, zdravý a múdry. Apoštol Ján
zjavuje v 3. Ján 1:2 myseľ Ducha pričom hovorí
„Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval
a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.” Nemusíš
sa modliť ani prosiť Boha aby ti dožičil prospech.
Kresťan nie je chudák pokúšajúci sa zbohatnúť,
ale niekto majetný objavujúc svoje nevyčerpateľné
bohatstvá a dedičstvá v Kristovi.
Odkedy si potomok Abraháma, finančná
prosperita je tvoje Bohom stanovené právo. Biblia
uvádza ako bol Abrahám vo všetkých veciach
požehnaný (Genezis 24:1). On bol veľmi majetný
pričom disponoval dobytkom, striebrom a zlatom
(Genezis 13:2). Podobne ako Abrahám, aj ty si štedro
požehnaný a obohatený vo všetkom. Galatským 3:29
hovorí „A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi,
dedičia podľa zasľúbenia.“ Ty si Boží dedič a
spoludedič s Kristom.
Ako spoludedič s Kristom všetky Jeho aktíva
a majetky patria rovnako tebe. Vlastníš všetko
čo vlastní On a hádaj čo? Kristovi patrí celý svet,
vrátane vzácnych kameňov a prírodných zdrojov.
slovak

Takže celý svet aj s jeho komplentným bohatstvom
patrí takisto tebe. Máš odvahu myslieť a žiť s takým
vedomím?
Pavol tomu porozumel. Po preštudovaní
Písma dospel k záveru ako sú VŠETKY veci tvoje
(1.Korintským 3:21). Pre nič v živote sa nemusíš
namáhať. Každá jedna potrebná veci ti je udelená.
A teda nie je ani potreba pýtať sa na čokoľvek.
2.Peter 1:3 hovorí „Ako nám Jeho božská moc
v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou
a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a
zbožnosť.“ Tak vyzerá tvoje volanie. V deň keď si
sa stal Kresťanom, akceptoval si toto volanie. Prijal
si dedičstvo požehnania a prihlásil sa do života
nadprirodzenej prosperity, úspechu a víťazstiev.

MODLITBA

Požehnaný Otče, aké úžasné miesto mám v
Kristovi, aká radosť napĺňa moju dušu vedieť,
že Ty si ma požehnal so všetkým čo vyžadujem
pre život a zbožnosť! Dedičstvo požehnania mi
patrí ako aj život nadprirodzeného navýšenia,
prosperity a slávy v Kristovi Ježišovi. Ďakujem za
Tvoju milosť čo vo mne pracuje pre požehnanie a
pozdvihnutie ostatných, v Ježišovom mene. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
2. Korinťanom 8:9 AMPC; Efežanom 1:3; Žalmy 16:6

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Titovi 3:1-15 & Jeremiáš 31-32

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Jakuba 4:1-17 & Ezechiel 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VŽDY SI PAMÄTAJ AKO VYZERÁŠ
streda

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).

B

ožie Slovo je zrkadlo Boha. Biblia uvádza, ak
niekto počúva Slovo a nekoná podľa neho
podobá sa človeku, ktorý si v zrkadle pozrie svoju
prirodzenú tvár, otočí sa a zabudne ako vyzeral
(Jakub 1:23–24). Znamenáto, že Boh od teba očakáva
vždy si pamätať kto si podľa (štandardu) Slova. On
chce aby si mal zakaždým na pamäti ako Jeho Slovo
premieta tvoj obraz na „Božiu slávu!“
Ty si Božia sláva! Možno chceš povedať „nie,
to nemôže byť pravda“, ale 2.Korintským 3:18 to
vysvetľuje. Hovorí ako sa v zrkadle pozeráme
do Božej slávy, dochádza k našej metarmofóze –
premieňame sa na rovnaký obraz zo slávy do slávy.
Čo to znamená? Vieme, že zrkadlo reflektuje len
to čo je postavené pred ním. Pri študovaní Slova,
obzvlášť epištol, odraz aký vidíš je Božia sláva. To si
reálny ty. Pán ti pripomína – netreba na to zabudnúť.
Slovo - Božie zrkadlo, ťa vykresľuje ako Božiu
spravodlivosť v Kristovi Ježišovi. Ty si potomok
Abraháma a teda Boží dedič a spoludedič s Kristom!
slovak

Tieto a ostatné skutočnosti sú obrazom teba a na to
by si nemal zabudnúť.
Ty si stelesnením Božej spravodlivosti; Jeho
živým svätostánkom – stelesnením Jeho múdrosti,
lásky a milosti. Vnímaj seba v takom obraze.
Rozprávaj a konaj na základe toho, lebo tak vždy
zažiješ realitu Krista a Jeho slávu vo svojom živote.

MODLITBA

Požehnaný Otec, ďakujem za Tvoju slávu a
spravodlivosť v mojom živote! Napredujem
obrými krokmi. Som dokonalý a plný slávy. Tvoje
Slovo vo mne mocne pracuje a prináša mi prospech
vo všetkom čo robím, v Ježišovom mene. Amen.

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:
Jakuba 1:23-24; 2. Korinťanom 3:18

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Filemonovi 1:1-25 & Jeremiáš 33

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE
Jakuba 5:1-20 & Ezechiel 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

MODLITBA SPASENIA

V

eríme, že ste boli požehnaní týmto denným čítaním.
Pozývame vás, aby ste touto modlitbou

urobili Ježiša Krista Pánom vášho života:
„Pane Bože, celým svojím srdcom verím v Ježiša Krista,
Syna živého Boha. Verím, že zomrel za mňa a že Ho Boh
vzkriesil z mŕtvych. Verím, že Ježiš dnes žije. Vyznávam
svojimi ústami, že od dnešného dňa je Ježiš Kristus
Pánom môjho života. Cez Neho a v Jeho mene mám večný
život a som znovuzrodený. Ďakujem ti Pane za spasenie
mojej duše! Teraz som Božím dieťaťom. Halleluja!“
Gratulujeme vám! Teraz ste Božím dieťaťom. Keď chcete získať
viac informácií o tom, ako môžete rásť ako kresťan, prosím
spojte sa s nami cez ktorýkoľvek doleuvedený kontakt:

south africa:		
united kingdom:		
+44 (0)1708 556 604

+27 11 326 0971

nigeria:

+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:

+1-647-341-9091

usa:

+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218
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