
1 Pastor Chris
POZERAJ A ŽI ZO SRDCA

Srdcom človek verí ... (Rímskym 10:10 ang KJV)
Ako znovuzrodený si do svojho srdca dostal život a prirdzenosť Boha, a srdcom rozumieme

ducha. Eventuálna premena a evidentná sláva v tvojej  duši ako aj  tele sú výsledkom dopadu a
vplyvu života  Božej  prirodzenosti  na  tvojom duchu.  To je  dôvod prečo  chce  Boh vychovať  a
rozvíjať tvojho ducha, lebo jedine cez neho dokážeš mať kontakt s Hospodinom. 

Tvoje srdce alebo pretvorený ľudský ducha je Božím chrámom; miesto kde On prebýva: to
znamená tam sa  nachádza  Kráľovstvo Božie  (Lukáš  17:2).  Nedivme sa  keď sa  nám odporúča
chrániť svoje srdcia so všetkou precíznosťou: „ (Príslovia 4:23). Všetko čo požaduješ pre život sa
nachádza v tvojom srdci. Dom v ktorom budeš bývať je v tvojom srdci; peniaze čo potrebuješ sú v
tvojom srdci; telesné zdravie je takisto v tvojom srdci! Život v plnosti sa nachádza v tvojom srdci a
preto sa nauč žiť zo svojho srdca. 

Keď nažívaš zo svojho srdca čo znamená z vnútra navonok, nebudeš vyrušený o dianí čo
prebieha  navonok;  tvoje  zážitky  nebudú  určovať  ako  odpovieš  na  rôzne  situácie.  Svetová
ekonomika ani tá v krajine kde žiješ tebou nemôžu triasť. Budeš stáť nepohnutý, lebo si sa naučil
ako sa radovať zo svojej prosperity a zapnúť ju zo svojho vnútra. 

Niečo ďaľšie čo musíš urobiť je vidieť zo svojho srdca. To čo vidíš so svojim srdcom je viac
reálne ako to čo vidíš cez fyzický zrak. 2.Korintským 4:18 hovorí „   Pozerať sa so svojím srdcom
znamená vyobraziť a pochopiť skutočnosti evanjelia ako aj nášho Kráľovského života vo svojom
duchu. 

Tie dôležitejšie veci ohľadne života, nesmrteľný život a večné veci sú v tvojom srdci. Nazri
dovnútra  a ži odtiaľ. Izaiáš 12:3 hovorí „ kde sú tieto studne? Nachádzajú sa v hlbinách tvojho
srdca! 

MODLITBA
Požehnaný Pane, do teba vkladám moju dôveru, žijem vyšší život aký si pre mňa predurčil

žiť. Zo svojho vnútra nasledujem svetlo a vedenie podľa tvojho Ducha. Napredujem s krokami obra,
triumfujem na celej ceste, lebo si mna vysoko postavil a vybudoval moju cestu v sláve a na tvojej
prosperite, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:11; Príslovia 23:26
1.ročný Biblický plán: Matúš 1   &   Genezis 1 – 2 
2.ročný Biblický plán: Matúš 1:1 – 14   &   Genezis 1 



2 Pastor Chris 
VYTRVAJ V MODLITBE

A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať (Lukáš 18:1)
Každý Kresťan má právo sa modliť a očakávať odpovede; ide o súčasť tvojho dedičstva v

Kristovi. Keď to vieš, modlitba by mala byť momentom radosti. 1.Korintským 1:9 hovorí „Verný je
Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“  My sme povolaní
do spoločenstva a účasti na Božej akosti. Znamná to, že ty môžeš priamo rozprávať k Pánovi ako
priateľ a On ťa vypočuje a odpovie. 

Nečudujme  sa  keď  Ježiš  cez  podobenstvo  zdôrazdnil  potrebu  ľudí  vždy  sa  modliť  a
vytrvávať v modlitbe. Dôvod je jasný: Boha teší odpovedať na tvoje modlitby. 1.Peter 3:12 uvádza
„lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, Jeho uši pozorujú ich prosby …”  Tento verš by mal
zmeniť tvoje vnímanie ohľadne modlitby a nadchnúť ťa k tomu aby si sa vždy modlil. 

Cez modlitbu je tvoj duch rýchlejšie nabudený voči Hospodinovi. 1.Korintským 14:4 hovorí
„ Kto jazykom hovorí, seba buduje, …” Naviac keď sa modlíš v jazykoch hovoríš pritom duchovné
tajomstvá a  nebeské záhady:  „Ten kto hovorí  v  [neznámom] jazyku hovroí  nie  k  ľuďom, ale  k
Bohu  ...  v  Duchu  artikuluje  tajné  pravdy  {a} skryté  veci  [nie  očividné  na  pochopenie]“
(1.Korintským 14:2 ang AMPC). Ak sa naučíš modliť v duchu dokážeš predniesť božské tajomstvá
ohľadne svojej rodiny, podnikania, vzdelania a všetkého čo sa teba dotýka. 

Možno presne nevieš aké konkrétne kroky urobiť čo sa života týka, ale pritom ako sa modlíš
v iných jazykoch, pravdy budú k tebe odhalené z tvojho ducha. Niekto si povie „Ale ja som sa
modlil v jazykoch a stále som nedostal smerovania či potvrdenie pre tie veci čo chcem vykonať“;
vytrvaj! Pokračuj v modlitbe, vediac ako zaiste získaš odpovede. Biblia hovorí ak sú oblaky plné
dažďa, vyprázdnia sa nad zemou (Kazateľ 11:3). Napĺňaj tie oblaky modlitbami precítenými zo
srdca. 

Jakub  5:16  (ang  AMPC)  hovorí  týkajúc  sa  spravodlivých  ako  ich  modlitby  musia  byť
vytrvalé a precítené od srdca: „ ...  Horlivá (srdcom precítená, vytrvalá) modlitba spravodlivého
človeka sprístupňuje ohromnú moc [dynamickú vo svojom pôsobení].“ Z teba sa stal spravodlivý a
zároveň predstavuješ Božiu spravodlivosť v Kristovi Ježišovi; preto tvoje modlitby dokážu vyvolať
ohromnú silu, dynamickú vo svojej činnosti. Aleluja!  

VYZNANIE
Drahý Otče, radujem sa z úžasného dopadu a zmien odohrávajúcich sa vo mne a vôkoľ mňa

pritom ako sa modlím! Dokonca aj teraz, som nasiaknutý slávou tvojej prítomnosti, lebo tvoja láska
napĺňa moje srdce a povznáša moju dušu. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: 1.Tesalonickým 5:17; 1.Ján 5:14 – 15
1.ročný Biblický plán: Matúš 2   &   Genezis 3 – 5 
2.ročný Biblický plán: Matúš 1:15 – 25   &   Genesis 2 



3  Pastor Chris
KRÁČAŤ V JEHO DOKONALEJ VÔLE

… aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rímskym 
12:2).

Pritom ako cez Slovo nasleduješ Hospodina dokážeš nažívať v perfektnej vôli Boha určenej
pre tvoj život. Môžeš kráčať a poznať aké sú Jeho pre teba stanovené chodníky. Keď Pána raz
spoznáš a oddáš sa Mu, Jeho vôla už viac nebude veľká záhada; Hospodin osvieti tvoje srdce a
cestu pre pochopenie a zmocnenie sa Jeho účelu pre svoj život. Nájdeš sa na Božom mieste, v
Božom čase, pre Boží účel, s Božím spôsobom a pre potešenie Boha. Aleluja!

Niektorí  ľudia sa nachádzajú v nesprávnom zamestnaní,  podnikaní,  vzťahoch a podobne
výsledkom čoho žijú v omyle bez toho aby si to vôbec uvedomovali. Nič ohľadne tvojho života by
sa nemalo  ocitnúť  mimo vôle  a  účelu  stanoveného Hospodinom pre  teba.  To platí  aj  pre  ľudí
ktorých stretávaš, miesta kam chodíš, veci aké robíš a tak podobne. Biblia hovorí  „Lebo všetci,
ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží“ (Rímskym 8:14).

Keď sa oddáš voči Duchu aby ťa sprevádzal a viedol,  potom sa nič neprihodí len tak z
náhody! Stretneš jedine tých ľudí ktorých On naplánoval aby si postretol na svojej ceste či už ide o
dobrých alebo zlých, obidve skupiny sú nevyhnutné k naplneniu tvojho účelu v Pánovi. Nič sa nedá
porovnať  s  nažívaním  v  Božej  dokonalej  vôle;  kráčaniu  na  Jeho  predurčených  cestách;  Jeho
konkrétnemu plánu a účelu ohľadne teba v každom čase.

Preto vo svojom živote a špeciálne teraz v úvodných dňoch Nového roka ešte skôr ako
podnikneš dôležité kroky a rozhodnutia, uisti sa ako pôsobíš v súhre v dokonalej vôle Hospodina.
Venuj čas meditovaniu na Slove a spoločenstve s Duchom Svätý a tak vo svojom duchu nájdeš
svetlo. Dostane sa ti vedomie o tom čo treba urobiť.

Možno si myslíš že sa nachádzaš mimo Božej dokonalej vôle pre svoj život čo vyustilo do
pošramotenia niektorých vecí. Môže dôjsť na zmenu dokonca aj teraz! Najpr uznaj to ako je Boh
dostatočne veľký na to, aby zmenil veci pre teba či dokonca vytvoril nový a lepší účel. Áno On
môže, lebo je Boh Všemohúci.

Za druhé rozhodni sa s okamžitým účinkom nechať Duchu Svätému dominanciu a nadvládu
v tvojom živote. On je ten jeden, ktorý zjavuje a sprevádza ťa k naplneniu vôle Otca.

MODLITBA
Drahý  nebeský  Otče,  ďakujem  za  predurčenie  môjho  života  na  slávu,  česť  a  nádheru.

Odkedy  som  vedený  tvojím  Slovom  a  Duchom  Svätým,  excelentne  pojednávam  v  živote,
manifestujem tvoju spravodlivosť a ovocie spásy, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:29 – 30; Efezským 2:10 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Matúš 3 & Genesis 6 – 8
2.ročný Biblický plán: Matúš 2:1 – 12 & Genesis 3



4 Pastor Chris 
VYBUDOVANÝ PRE ŤAŽKÉ ČASY

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na 
dobro (Rímskym 8:28). 

Pre dieťa Božie neexistuje taká vec ako beznádej. Nezáleží na tom čomu si vo svojom živote
vystavený. Pamätaj si  výzvy nie  sú na to aby ťa zničili.  Nie veľa ľudí  to vie;  preto keď čelia
nepriateľovi jednoducho padnú. 

My sme vybudovaní  pre  ťažké  a  náročné  časy.  2.Korintským 4:17  hovorí  „Lebo toto
terajšie  ľahké  bremeno  súženia  získa  nám  nesmiernu  hojnosť  večnej  slávy.“  Preto  sa
postav priamo k náročným momentom a zvíťaz. Ťažkosti akým čelíš sú tam pre tvoje
svedectvá. V Izaiášovi 43:2 Pán riekol „Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky,
nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ Nezáleží na tom čo sa
dostaví proti tebe; ty si viac ako premožiteľ. 

Možno máš dlhy a všetci tvoji veritelia ťa naháňajú a vypadá to akoby nebola na obzore
žiadna pomoc; nevzdávaj sa. Boh má plán pre tvoj život. Uspokojíš svojich veriteľov; udržiavaj
svoju vieru pri živote. Odmietni vpustiť do hlavy depresívne myšlienky. Boh je väčší – oveľa väčší
– než akákoľvek dlžná suma. 

Možno si dostal od doktora nepríjemné výsledky; dôveruj menu Ježiš! Bez ohľadu na bolesť
či symptóny pokračuj s prehlasovaním „Viem, že som uzdravený; moje telo je oživené Duchom
Svätým ktorý vo mne žije!“  Niekto vo vnútri  teba žije a robí  ťa nezdolateľným; nech už čelíš
čomukoľvek, ty zvíťazíš. 

2.Korintským 4:8 – 9 hovorí „Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si
nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme“ prečo? Odpoveď
je v predchádzajúcom verši 7: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby
sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ Aleluja! 

VYZNANIE
Držím sa večného života! Mám panujúcu vieru. Bez ohľadu čomu som vystavený, všetky veci

pracujú podľa Božieho Slova spoločne pre moje dobro. Som tým čo Boh hovorí, že som; patrí mi to 
čo Boh hovorí, že mám a ja dokážem urobiť to čo Oh hovorí, že dokážem. Sláva Bohu! 
Rozšírené štúdium: Józue 1:8; 1.Timotejovi 6:12; 1.Ján 4:4
1.ročný Biblický plán: Matúš 4   &   Genezis 9 – 11 
2.ročný Biblický plán: Matúš 2:13 – 23   &   Genezis 4 



5 Pastor Chris 
ŽIŤ V POŽEHNANÍ 

Buďme preto horliví, namáhajme a usilujme sa vojsť do odpočínku [od Boha aby sme ho 
spoznali a zažili pre seba], aby nik neupadol či nezahynul rovnakou nevierou a neposlušnosťou [do 
ktorej padlí tí na púšti]   (Židom 4:11 ang AMPC). 

Príliš veľa ľudí sa v živote trápi pričom by mali žiť v Božom požehnaní. Niektorí sa modlia
k Bohu aby im dal tamto a hento, zatiaľ čo Biblia hovorí ako nás Hospodin požehanl v Kristovi
Ježišovi so VŠETKÝMI duchovnými požehnaniami na nebeských miestach (Efezským 1:3). 

Boh už vykonal pre človeka všetko čo bolo treba urobiť. Biblia uvádza „Lebo do odpočinku
vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí: Preto som prisahal v hneve: nevojdú do môjho odpočinku;
hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo“   (Židom 4:3). Boh je v nebi a On tam neuvažuje čo
urobiť s tvojím uzdravením, vyslobodením, prosperitou či niektorej z iných vecí; nie. On dokonca
nerozmýšľa ani nad tým čo spraviť so spásou jednotlivca ktorý ešte neprijal Krista. Možno teraz
uvažuješ „Čo potom Boh robí?“ On odpočíva! 

Predsa  už urobil  všetko čo potreboval  urobiť  ohľadne tvoje spásy,  zdravia,  prosperity  a
podobne a dokončil dielo predtým ako boli položené základy sveta. Teraz od teba chce radovať sa
zo všetkého čo v Kristovi máš. Chce aby si žil v požehnaní. 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, ...“ 

Už vidíš prečo nie je viac potrebné sa v živote trápiť? Pavol zdôrazdňoval rovnakú vec;  v
1.Korintským 3:21 poveal „ …  všetko je vaše.“  Odkedy sú všetky veci tvoje, mal by si prestať
namáhať sa; odmietni ťažký život. Pamätaj čo hovorí Slovo: „Lebo do odpočinku vchádzame my,
veriaci, ...“ (Židom 4:3). 

Byť znovuzrodený znamená byť prinesený do Zasnúbenej zeme, do krajiny plnej požehnaní.
Čo od teba Boh teraz očakáva, je povstať – zobudiť sa - do tohto zážitku a žiť v naplnení Jeho
požehnania a prísľubov. 

VYZNANIE
Žijem v naplnení a realite Božích požehnaní.  Bol  som prinesený do Božieho odpočinku.

Všetko je moje. Preberám plnú výhodu všetkého čo mi je v Kristovi sprístupnené a cez svoju vieru
triumfujem na každom mieste. Amen! 
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21 – 22; 1.Kráľov 8:56; Efezským 1:3 – 5 
1.ročný Biblický plán: Matúš 5:1 – 20   &   Genezis 12 – 14 
2.ročný Biblický plán: Matúš 3:1 – 9   &   Genezis 5 



6 Pastor Chris
JEHO KRV ROZPRÁVA

Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, 
kým nepríde! (1.Korintským 11:26). 

Akú len úžasnú milosť nám Pán Ježiš priniesol! Biblia hovorí ako Jeho krv hovorí lepšie
než  krv Ábelova,  pričom volá  po spáse  miesto  pomsty  (Židom 12:24).  Keď zdieľame Pánovu
večeru, svedčíme ako Jeho vyliata krv v našom mene nás priviedla do spoločenstva s Hospodinom,
spravila z nás celistvých, múdrych, ochránených a dokonalých. 

Jeho božská krv hovorí o tvojom dokonalom zdraví. Rozpráva k diablom temnoty, Božím
anjelom a  celému stvorenstvu  o  tom ako dôvod pre  ktorý  Ježiš  zomrel  bol  naplnený v  našich
životoch.  Ježiš  nám  nikdy  nepovedal  aby  sme  vypili  vodu  kvôli  uzdraveniu,  hoci  tak  urobiť
môžeme kedykoľvek ak sme vedení Duchom. Nikdy nám nepovedal prehltnúť tabletku alebo sa
niečím natrieť, hoci môžeme tak urobiť ak sme obzvlášť vedení Duchom. Avšak jedna z vecí akú
nám povedal bolo vypiť kalich Jeho krvi! Povedal robte tak na moju pomiatku. 

Tá krv je silnejšia než akákoľvek tabletka či sirup; je účinná a efektívna proti akémukoľvek
druhu choroby a  nemoci.  Pritom ako si  účastný  na  Pánovej  večere,  potvrdzuješ  že  nič  čo  má
dočinenia s diablom nemôže rozkvitať v tvojom tele. Jeho krv bola vyliata aby si ty mohol žiť;
preto nie je rozdiel v tom o aký ide problém. Mocou Ducha Svätého je víťazstvo tvoje. 

Možno trpíš nevyliečiteľnou krvnou chorobou, alebo máš symptóny rakoviny; krv Ježiša
hovorí  o  tvojom  uzdravení.  Uver  a  následne  to  potvrď.  Zlomenie  Jeho  tela  a  krv  slúžia  ako
pripomenutie o našom nezlomenom a nezlomiteľnom spoločenstve s Ním a tiež našej celistvosti a
kompletnosti v Ňom. Jeho telo bolo zlomené, aby sme my nemuseli byť nikdy zlomení chorobou,
nemocou či bolesťou. On nám dal Jeho život aby si ty mohol žiť v zdraví a sile. Aleluja! 

Na základe takéhoto vedomia môžeš piť kalich a Jeho pokoj a sláva budú panovať v tvojom
živote. 

MODLITBA 
Bol som prenesený z domény temnoty a zriadený v Božom kráľovstve plného života, svetla a

slávy kde s  Ježišom kraľujem a panujem.  Vyhlasujem ako nikdy  nebudem chorý,  zranený,  mať
podlomené zdravie ani nebudem porazený, lebo v sebe nosím Boží život. Spravodlivosť, úspech,
dokonalé  zdravie  a  nadprirodzená  prosperita  predstavujú  súčasť  môjho  božského  dedičstva  v
Kristovi. Sláva Jeho menu naveky! 
Rozšírené štúdium: Efezským 1:7; Exodus 12:13; Židom 12:24 
1.ročný Biblický plán: Matúš 5:21 – 48   &   Genezis 15 – 17 
2.ročný Biblický plán: Matúš 3:10 – 17   &   Genezis 6 



7 Pastor Chris 
SLOVO PRAVDIVEJ ESENCIE 

Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení 
(Jakub 1:18). 

Výraz  „slovo  pravdy“  v  úvodnom texte  znamená  slovo  reality,  slovo  skutočnej  esencie
(podstaty). Toto je naozaj úžasné, pretože tvoj život nie je klamstvo; ty nežiješ bezvýznamný život v
podobe nejakého odtieňa, ty  si narodený z Jeho pravdivej esencie; z Jeho Slova reality. Pre tvoj
život teda existuje dôvod. 

Pripomína to slová Ježiša v Jánovi 18:37  „ …  Ja som sa na to narodil a na to som
prišiel  na svet,  aby  som vydal  svedectvo  pravde  ...“ Pilát  sa  Ho musel  opýtať  „Čo je
pravda?“  Svet  nepozná  pravdu.  Vo  svete  je  všetko  len  odtieň.  Nik  nespozná  svoj
pravdivý  dôvod  bytia.  Dokonca  aj  veľký  Šalamún  zo  všetkou  jeho  múdrosťou
nedokázal  objaviť  pravdu.  Povedal  „  …  Márnosť  nad  márnosti,  všetko  je  márnosť“
(Kazateľ 1:2).  

Nečudujme sa keď Ježiš  vyriekol  „  ….  a hľa,  tu  je  väčší  ako Šalamún“ (Lukáš
11:31), lebo On svedčil o pravde. Naviac Ježiš zobrazuje zosobnenie pravdy (Ján 14:6).
K tomu aby človek dokázal spoznať pravdu, je potrebné poznať Ježiša, teda stelesnené
Slovo Božie, lebo čokoľvek Slovo hovorí je v konečnom dôsledku pravda. 

Veľa ľudí pre odmietnutie Slova pravdy žije klamstvom (2.Tesalonickým 2:10);
ale nie ty! Ty si narodený z Jeho pravdy a tak máš naozajstnú radosť. Iba narodení z
pravdy  prežívajú  radosť  pravdy;  skutočnú  a  trvajúcu  radosť!  Dokonca  aj  tvoja
prosperita je prosperitou pravdy. 

Prosperita neznovuzrodených je len prosperitou o číslach, lebo je to len o tom
čo majú na svojom bankovom účte; materiálne nahromadené bohatstvo. O tom nie je
opravdivá prosperita; zmizne, lebo to nie je reálne, 

Žiť  v  Slove  pravdy  a  podľa  neho  ťa  prenesie  do  večnej  reality  kde  vidíš  a
prežívaš len nekončiacu sa prosperitu, príležitosti a možnosti. Aleluja! 

VYZNANIE
Pán  ma  kontinuálne  vedie  a  uspokojuje  moje  túžby  na  ubolených  miestach  a

posilňuje moje kosti. Ja som vždy ako dobre zavlažovaná záhrada; studňa v ktorej voda
nikdy nevysychá. Som narodený zo Slova pravdy, naplnený s opravdivou esenciou života,
nádeje, radosti, pokoja a prosperitou. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Ján 10:10 (študijná Biblia); Ján 17:17; Efezským 1:13 
1.ročný Biblický plán: Matúš 6:1 – 18   &   Genezis 18 – 19 
2.ročný Biblický plán: Matúš 4:1 – 11    &   Genezis 7 
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BOŽÍ SVÄTÍ
Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi 

(Efezským 1:1).
Súdiac z nášho úvodného verša je jasné, že svätí nie sú len tí Kresťania čo zomreli a odišli

hore do neba. V Efeze boli tiež svätí a to nám niečo hovorí: ak existovali v tom čase, takisto musia
byť svätí aj v týchto dňoch.

Nájdu sa ľudia ktorí pre svoje obmedzené porozumenie Božieho Slova tvrdia, ako dnes na
zemi sa nenájde nik kvalifikovaný k tomu aby mohol byť nazvaný svätým. Niekedy aj samotní
Kresťania pri  svojich komentároch povedia „Nechcem tým povedať,  že som svätý“; ale ty ním
naozaj si!

Otázku ktorú si treba položiť znie, kto sú svätí? Svätí sú tí, ktorí boli očistení v Kristovi
cnosťou nového narodenia a Boh ich posvätil. Stali sa svätými pred Hospodinom, a teda sú oddelení
od sveta ku Kristovi. To separovanie sa odohralo momentom znovuzrodenia a stál za tým sám Duch
Svätý.

Ako dieťa Božie si sa stal svätým. Narodil si sa tak, pretože sa nachádzaš v Kristovi. Niekto
si  povie  „Ale  svätí  sú  predsa  zbožní  ľudia“  áno!  Taký  je  Kresťan!  V knihe  Židom  3:1  sme
pomenovaní  ako „svätí bratia“: „Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, …” Všimni si
vyjadrenie „účastníci nebeského povolania.“ Hebrejskí poslucháči tejto epištoly žili na zemi v čase
keď tieto slová boli  napísané pre nich. Dostalo sa im oslovenie svätých a účastných nebeského
volania.

Ako svätý nemáš žiadne dočinenie s tým ako ťa opisuje iný človek či dokonca aká je tvoja
osobná domnienka. Je to celé o tom čo hovorí Boh. On nás volá tak ako to vidí a tiež ako nás
vníma. Tvoja zodpovednosť je preto odpovedať na meno ktorým ťa On nazval.

Dôvod prečo sa niekto spýta a povie „chceš povedať, že ty si svätý?“ Ty máš odpovedať
„Áno som, lebo Boh tak povedal.“ Vo svojej mysli si možno nemyslíš že to tak je, ale keď raz
usporiadaš svoje myšlienky s Božími myšlienkami, začneš podľa toho aj žiť.

Musíš sa naučiť súhlasiť s Hospodinom, lebo Kresťanský život je o kráčaní v dohode s
Pánom. Dvaja nemôžu spolu kráčať pokiaľ nesúhlasia (Ámos 3:3).  Preto nazvi seba tak ako ťa
pomenoval Boh. Aleluja!

VYZNANIE
Som z vyvolenej generácie, kráľovský kňaz, svätý, pomazaný a hodnotný poklad pre Boha.

Bol  mi udelený  dar  spravodlivosti.  V Jeho očiach som ustanovený za  svätého,  bezúhonného a
čistého, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:4; Efezským 5:27; Rímskym 1:7
1.ročný Biblický plán: Matúš 6:19 – 7:1 – 6   &   Genezis 20 – 22
2.ročný Biblický plán: Matúš 4:12 – 25   &   Genezis 8
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VÍŤAZSTVO CEZ DUCHA

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval (Rímskym 8:37).
V  knihe  Exodus  kapitola  17  čítame  niečo  veľmi  inšpirujúce  o  tom  ako  Józue  porazil

Amáléka. Mojžiš spolu s Áronom a Chúrom odišli na vrch kopca pričom on vo svojej ruke držal
Božiu palicu, zatiaľ čo Józue ostal bojovať s Amálékom. 

Ako bitka napredovala, Áron a Chúr si všimli, že zakaždým ako Mojžiš zodvihol svoju ruku,
Izrael v bitke proti Amálékom prevládal. Avšak keď jeho ruka išla dole, Amálék začal prevládať.
Preto sa rozhodli podporiť Mojžiša tým, že mu pomohli zodvihnúť jeho ruky z obidvoch strán a
Mojžiš zatiaľ sedel na skale. Potom Biblia uvádza  „ … Józua ostrím meča premohol Amáléka a
jeho ľud“  (Exodus 17:13). 

Aká mohla byť spojitosť medzi rukou človeka a prebiehajúcou bitkou? Bol to duchovný
zákon v činnosti. Nestačilo mať v ruke palicu; on potreboval zodvihnúť svoju ruku. Pokiaľ boli tie
ruky zodvihnuté hore smerom k nebu, v duchu k niečomu dochádzalo. 

V našich rukách sa nachádza víťazstvo a moc. Pavol povedal „Chcem teda, aby sa mužovia
modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc ...“ (1.Timotejovi 2:8). Praktizuj to a tento rok vo
svojom živote uvidíš viac úspechov a víťazstiev. Nauč sa pozdvihnúť svoje ruky k Pánovi pritom
ako na Neho upriamuješ  svoju myseľ počas  modlitby a  chvál.  Ide o stratégiu Ducha pre tvoje
kontinuálne víťazstvo a život vo vždy narastajúcej sláve. 

Nezáleží na tom čo proti tebe príde. Ty dokážeš vyhrať mocou Ducha Svätého. Tvoje ruky
nie sú prázdne. Keď pozdvihneš svoje ruky, sú to Božie ruky. Pri Červenom mori povedal Hospodin
Mojžišovi  „ … vystri ruku nad more a rozdeľ ho ...“ (Exodus 14:16). Keď zodvihneš svoje ruky,
Boh odpovedá. Ó nech je požehnaný Hospodin! 

2.Korintským 2:14 hovorí „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a
na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“ Tvoje víťazstvo bolo vysporiadané.
Všetko čo potrebuješ spraviť je kráčať v tomto svetle. Študuj Slovo aby si poznal a hral svoju úlohu
v božskom zážitku. 

MODLITBA 
Vďaka patrí Hospodinovi, ktorý má neustále vedie vo večnom víťaznom sprievode. Som 

silný v Pánovi a v moci Jeho sily. Mocou Ducha Svätého víťazím každý deň, lebo moje kroky sú 
určené Jeho múdrosťou a každý problém sa rozpadáva pred mojim zrakom, v Ježišovom mene. 
Amen. 
Rozšírené štúdium: 1.Samuel 17:47; Zachariáš 4:6; 2.Korintským 2:14 
1.ročný Biblický plán: Matúš 7:7 – 29   &   Genezis 23 – 24 
2.ročný Biblický plán: Matúš 5:1 – 10   &   Genezis 9 
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DUCHOVNÝ NÁHĽAD 

[Ja sa vždy modlím k] Boh(u) nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, aby vám udelil ducha 
múdrosti a zjavenia [náhľadu do tajomstiev a záhad] v hlbokom a dôvernom poznávaní Jeho 
(Efezským 1:17 ang AMPC). 

Niečo prekrásne sa prihodilo po Ježišovom vzkriesení v Jánovi 20:21 – 22. Zatiaľ čo Jeho
učeníci boli v miestnosti, On prišiel medzi nich a Biblia uvádza ako (Ježiš) „… dýchol na nich a
hovoril: Prijmite Ducha Svätého.“ Lukáš 24:25 nám dáva čistý náhľad do toho čo vlastne Ježiš
spravil svojim učeníkom; hovorí sa tam „Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma.“ 
 On im udelil duchovný náhľad. Zrazu pochopili prečo Kristus musel trpieť ako aj slávu čo
mala byť zjavená. Až do toho času zdieľal Ježiš s nimi rovnaké myšlienky pričom učeníci to nie
celkom chápali. Peter napomínal Ježiša keď sa zmienil o tom ako bude vysieť na kríži. Avšak potom
ako sa ich porozumenie otvorilo, stali sa duchovne osvietení! Dostalo sa im náhľadu. 

Náhľad  predstavuje  čisté,  hlboké  a  zvyčajne  okamžité  porozumenie  a  vnímanie  nejakej
situácie, predmetu alebo tajomstva. Ide o jedno z mnohých požehnaní Ducha Svätého v tebe: On k
tebe poskytne náhľad do tajomstiev a záhad. Udelí ti neobyčajný postreh a pochopenie vnútorného
fungovania vecí, ich kompozíciu, funkčnosť a podobne. 

Určité veci by boli  náročné na pochopenie pre teba,  ale vďaka službe Ducha Svätého v
tvojom živote, zložitosti týchto vecí sú pred tebou odhalené. Ty Mu môžeš zakaždým dôverovať pre
udelenie náhľadu k poznaniu zručnosti ako aj veľkej amplitúdy chápavosti. 

MODLITBA 
Drahý  Otče,  mne  si  udelil  ducha  múdrosti  a  zjavenia  v  poznávaní  Teba.  Oči  môjho

porozumenia sú zaplavené so svetlom, aby som vedel a kráčal v Tvojej dokonalej vôle. Patrí mi
zručnosť, schopnosť posúdiť, výnimočné chápanie a funkčnosť s duchom dokonalosti, v Ježišovom
mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Efezským 1:17 – 18; 2.Timotejovi 2:7 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Matúš 8:1 – 27   &   Genezis 25 – 26 
2.ročný Biblický plán: Matúš 5:11 – 20   &   Genezis 10 
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ON PREDSTAVUJE VŠETKU MOC AKÚ TY POTREBUJEŠ

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). 

Niektorí ľudia učia ako znovuzrodením príjmeš Ducha Svätého a až potom pomazanie. Tak
to  však  nechodí.  Pomazanie  prichádza  s  Duchom Svätým.  V Novej  Zmluve  my  všetci  máme
rovnakého Ducha Svätého a rovnaké pomazanie,  odkedy pomazanie ktoré máme je pomazaním
Ducha Svätého. 

Biblia  hovorí  v  Skutkoch  10:38  „ako  Boh  Duchom  Svätým  a  mocou  pomazal  Ježiša
Nazaretského, ...“  to je ten istý Duch Svätý a moc na ktorú odkazoval Ježiš v našom úvodnom
čítaní. My dnes disponujeme rovnakou mocou a tým istým Duchom Svätým ako mal Ježiš. Preto
keď už raz máš Ducha Svätého, disponuješ všetkou mocou akú len potrebuješ. 

Lukáš 1:35 nás vnáša do dialógu medzi archanjelom Gabrielom a Máriou. Anjel povedal
Márii  „ ...  Duch Svätý  zostúpi  na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni;  ...“ Niektorí  ľudia  si  to
prečítali a usúdili ako dorazí k tebe najskôr Duch a potom Jeho moc či pomazanie nasledujú neskôr.
To je však nesprávne. Obidva výrazy mieria na tú istú vec. Keď moc najvyššieho zatienila Máriu
bol to výsledok zostúpenie Ducha Svätého na ňu. 

V Starej Zmluve čítame ako On „zostúpil na“ nich; pričom v Novej Zmluve, On žije v nás.
Preto Ježiš hovoril o prijatí moci keď zostúpi Duch Svätý, pretože On príde s mocou. Duch je Božia
moc. 

S Duchom Svätým ti nebude chýbať žiadna moc ani schopnosť; On je tvoja schopnosť. On
predstavuje všetko čo potrebuješ a takisto  má všetko čo požaduješ k naplneniu Božieho účelu a pre
kráčanie v Jeho dokonalej vôle pre tvoj život. 

MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za Ducha Svätého ktorý žije vo mne vo svojej plnosti. On vštepil do

mňa milosť a schopnosť aby som ja pre Teba žil a napĺňal úžasný účel aký ty pre mňa máš. Som
osviežený s mocou, zručnosťou, silou, dokonalosťou a múdrosťou premeniť môj svet ešte dnes, v
Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:26 – 27; Micheáš 3:8
1.ročný Biblický plán: Matúš 8:28 – 9:1 – 17   &   Genezis 27 – 28
2.ročný Biblický plán: Matúš 5:21 – 30    &    Genezis 11 
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MYSLI SLOVO 

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli 
rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rímskym 12:2). 

Veľa ľudí je v živote porazených a to hlavne pre svoje myslenie; stávajú sa zotrečení ich
vlastnou  nesprávnou  mentalitou.  Ty  sa  neodlišuješ  od  spôsobu  podľa  akého  uvažuješ.  Počas
mesiacov a rokov kontinuálneho myslenia určitým spôsobom sa tvoja myseľ naprogramuje v takom
smere a podľa toho sa bude uberať aj tvoj život. 

Filipským 4:8 hovorí „ ... o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo
ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!.“ Nabáda nás to vlastne myslieť
Slovo. Venuj čas meditovaniu nad Božím Slovom. Kedykoľvek sa nájdeš v situáciach kde sú výzvy,
miesto uvažovania o probléme, mysli Slovo. Pri ´premietaní a reflektovaní na Božie Slovo, dôjde k
transformácii, teda k premene čo prinesie riešenie a trvalú zmenu. 

Napríklad nezáleží, že ekonomika krajiny kde žiješ stagnuje; odmietni vnímať sám seba ako
obeť. Mysli a potvrď podobne ako žalmista „Pán ma priviedol na bohaté miesto“ (Žalm 66:12).
Žalm 18.19 ang KJV hovorí „Priviedol ma tiež na veľké miesto ...“ čo znamená miesto hojnosti a
miesto bohatstva. 

Tvoja prosperita a úspech sú nezávislé od princípov a ekonomík tohto sveta. Ty ostávaš
hojne dotovaný a nasiaknutý so všetkou milosťou, múdrosťou a mocou akú potrebuješ pre večne
triumfálny život. Maj takéto vedomie. Mysli a nažívaj ako víťaz, lebo v Kristovi ním naozaj si. 

VYZNANIE
Robím pokrok cez Slovo, triumfujem nad nepriateľmi mocou vzkrieseného Krista. Pán je

dnes vo mne vyvýšený a oslávený a Jeho spravodlivosť je odhalená vo mne a cez mňa. Aplikovaním
Božieho Slova vyvolávam zmeny v mojom živote. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Žalm 1:1 – 3; Józue 1:8
1.ročný Biblický plán: Matúš 9:18 – 38   &    Genesis 29 – 30
2.ročný Biblický plán: Matúš 5:31 – 40   &   Genesis 12  
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ON NEDRŽÍ ZÁZNAM HRIECHU 

a budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím (Židom 8:12).
Príliš veľa ľudí je zotročených spomienkami na svoju minulosť. Jednu chvíľu sú nadšení a

hneď nato deprimovaní a to všetko preto, lebo si rozpomätali na čosi čo urobili v minulosti. Vedel si
však, že od momentu znovuzrodenia tvoja minulosť prestala existovať? 

2.Korintským 5:17 hovorí  „ ...  ak  je  niekto v  Kristovi,  je  nové stvorenie.  Staré veci  sa
pominuli, a hľa, nastali nové.”  Kresťan je nové stvorenie pričom nové stvorenie nemá minulosť.
Nikdy predtým neexistoval. 

Tvoj starý charakter a všetko spojené ohľadne tvojho pozemského a prirodzeného ľudského
života bolo nahradené životom a prirodzenosťou Stvoriteľa pri novom narodení. Keď sa Boh na
teba pozrie, On nevidí starého, biedneho, trápiaceho sa „hriešnika spaseného milosťou“; namiesto
toho On vidí  Krista,  lebo ty  sa nachádzaš v Kristovi.  A v Kristovi  si  sa  stal  spravodlivým; ty
predstavuješ spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi. 

Niečo tak neobyčajné čo Ježiš  dosiahol  pre nás  je  odpustenie  hriechov.  Naše hriechy –
minulé, súčasné a budúce – boli odpustené ešte predtým ako sme prišli do Krista;  bola to legálna
stránka. Avšak pri znovuzrodení sme vstúpili do vitálneho zážitku. Preto keď si spomenieš na chybu
z minulosti a cítiš sa zle a dookolo sa pýtaš Hospodina na odpustenie, On jednoducho nemá žiaden
záznam. On si to nepamätá. 

Hovoriac k Izraelu týkajúc sa novej zmluvy Hospodin povedal „ ... a na ich hriechy a na ich
neprávosti viacej nepomyslím” (Židom 10:17). Domnievaš sa, že On bude s nami jednať na nižšej
úrovni  keď  zoberieme  do  úvahy  ako  sme  ovocím  tejto  novej  zmluvy,  založenom  na  lepšom
prísľube? 

Kristus Ježiš svojou smrť na kríži zaplatil celú pokutu za hriech. Biblia hovorí ako bolo
nevyhnutné pre Krista trpieť za naše hriechy (Lukáš 24:46). Teraz už kráčame v novote života.
Rímskym 6:4 uvádza  „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti,  aby tak, ako bol
Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.“ Ty naveky ostávaš
v očiach Hospodina bez viny, pretože Ježiš zomrel  aby „ ... aby vás postavil pred seba svätých,
nepoškvrnených a bez úhony“ (Kolosenským 1:22).  

MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za porozumenie a náhľad aké mi dnes Tvoje Slovo prinieslo do môjho

ducha. Moje minulé, súčasné a budúce hriechy sú v Kristovi odpustené. A tak ostávam v tvojjich
očiach navždy bez viny. Ďakujem za spravodlivosť Ježiša Krista v mojom duchu čo mi dáva správne
postavenie u Teba, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Skutky 13:38 – 39; Žalm 103:12
1.ročný Biblický plán: Matúš 10:1 – 23   &   Genesis 31 – 33
2.ročný Biblický plán: Matúš 5:41 – 48   &   Genesis 13 
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POZNANIE VŠTEPUJE VIERU 

A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Ján 8:32). 
Moc je aktivovaná poznaním. 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.“
Príslovia  11:9  sa  zmieňuje  ako cez  poznanie  budú spravodliví  vyslobodení.  Pričom nie  sú  len
vyslobodení z ťažkostí, ale hlavne doručení do svojho dedičstva. 

Ako študuješ a medituješ na Slove, nielen že objavíš svoje dedičstvo v Kristovi, ty takisto
príjmeš vieru s ktorou sa stýkaš a raduješ zo všetkého čo Boh v sebe pre teba sprístupnil. Skutky
20:32 hovorí „A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a
dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými.“ 

Slovo disponuje kapacitou ťa vybudovať do veľkých výšin. Nezáleží na tom aký je tvoj stav.
Neexistuje taká vec ako „Skúšal som, ale nefungovalo to“ určite nie so Slovom. Slovo pracuje a má
moc zmeniť tvoj život zo slávy do slávy. Avšak ty musíš poznať Slovo a uplatniť ho do svojho
osobného života k tomu aby vyprodukovalo pre teba výsledky. 

Taký  je  dôvod  učenia  pravdy  Božieho  Slovo,  lebo  keď  si  ľudia  uvedomia  požehnania
vyplývajúce zo Slova, potom sú schopní ich objať a kráčať v realitách týchto požehnaní. Poznanie
Slova vkladá vieru a aktivuje moc Slova v tvojom živote: „Potom teda viera prichádza počúvaním
a počúvanie slovom od Boha“ (Rímskym 10:17 ang KJV). 

MODLITBA
Slovo pracuje vo mne dokonca aj teraz, produkuje božské výsledky. Som ako strom pri toku

rieky, prinášam ovocie počas sezóny aj mimo nej. Prosperujem vo všetkom čo činím, v Ježišovom
mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Príslovia 18:15; Ozeáš 4:6; 2.Timotejovi 2:15
1.ročný Biblický plán: Matúš 10:24 – 42   &   Genezis 34 – 35
2.ročný Biblický plán: Matúš 6:1 – 1-3   &   Genesis 14
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KOTVA VIERY 

A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše (1.Korintským 3:21). 
Kotva slúži ako prostriedok stability a podpory. Preto výraz „kotva viery“ je to čo pripájaš k

svojej viere keď ju vypúšťaš. Poskytuje podporu zatiaľ ako ty konáš na Slovo pre niečo po čom
túžiš od Boha, prípadne pre niekoho iného. 

Chodenie vo viere a život viery je podobné kráčaniu na vode. Napríklad keď povieš „túžim
po dome či pozemku“ a zaseješ semienko v tom zmysle, to zasiate zrniečko za nehnuteľnosť sa
pripojí k tvojej viere. Predstavuje akoby kotvu pre tvoju vieru. 

Avšak zasiať za účelom konkrétnej veci na zemi či získania konkrétnej úrody je najnižší
stupeň chodenia vo viere v Božom systéme prosperity. Je v poriadku začať tu ako s dobrou kotvou
pre svoju vieru. 

Podobá  sa  to  tomu keď  posadíš  dieťa  do  pavúka  aby  sa  naučilo  chodiť.  Dieťa  je  tam
posadené   a snaží sa hýbať všade naokolo, nakláňa sa a zaberá nohami. To robí pre teba zasievanie
zrniečka keď chceš niečo získať. Neostaň však na tom mieste. 

Ak všetko čo poznáš a praktizuješ je zasievanie zrniečka vtedy keď potrebuješ niečo od
Boha, potom bude na tom čosi nesprávne. Ak musíš zasiať za všetko čo potrebuješ, prečo vôbec
prišiel Ježiš? Aký zmysel má naše dedičstvo v Ňom? 

Na tomto svete neexistuje absolútne nič čo by nebolo pokryté ustanovením Krista. Z toho
dôvodu aj Duch cez apoštola Pavla písal Cirkvi, hovoriac „ … všetko je vaše“ (1.Korintským 3:21).
Na tomto svete nie je nič čo potrebuješ reprodukovať iným spôsobom aby sa to stalo tvojím. Veď
presa všetky veci sú už tvoje. 

2.Peter 1:3 deklaruje „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou
slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“ Preto dávaj a zasievaj zrnká ako
formu ovocia tvojej spravodlivosti (2.Korintským 9:10), uznávajúc ako si bol prinesený do miesta
superhojnosti; to je ten vyšší stupeň. Znamená to kráčať  s vedomím božskej prirodzenosti. 

VYZNANIE
Moja viera je silná a panujúca. Dnes a vždy víťazím, žijem dobrým životom aký Boh 

pripravil pre mňa ešte pred stvorením sveta. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Matúš 17:20; 2.Korintským 9:8 – 10 
1.ročný Biblický plán: Matúš 11:1 – 30   &   Genesis 36 – 37 
2.ročný Biblický plán: Matúš 6:14 – 24   &   Genesis 15 
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UŽ NETREBA NIČ VIAC PLATIŤ

Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. 
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni 
(Rímskym 5:7 – 8). 

Niektorí Kresťania veria tomu ako je potrebné „zaplatiť cenu“ pre získanie súhlasu od Boha,
dostať sa k určitému požehnaniu alebo vkročiť na vyššie miesta v živote, pritom to tak nefunguje.
Ďaľší majú dokonca predstavu ako modlitba a pôst znamenajú formu ceny ktorú treba zaplatiť pre
zažitie väčšej miery pomazania, ale to je takisto nesprávne. Modlitba a pôst sú pre devocionálny
účel. 

Ak plánuješ zaplatiť cenu za pomazanie prípadne čokoľvek začo Ježiš už zomrel, potom sa
zdá akoby cena ktorú Ježiš už zaplatil nebola dostatočná. Už nie je potrebné viac obetovať, aby si ty
kráčal a manifestoval Božiu slávu. Zamysli sa nad tým: Hospodin povedal Abrahámovi v Genesis
12:2 „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.“
To bola jednoducho Božia voľba. 

Abrahám nespravil nič také čím by zapôsobil na Boha ešte predtým ako sa On rozhodol
urobiť z neho veľkého. Hospodin to vyslovil ešte predtým ako Abrahám uveril a jeho uverenie sa
počítalo za spravodlivosť. Keď sa prenesieme do Nového Zákona platí to isté. Je to o Kristovi a o
všetkom čo On pre nás už dosiahol. Nie je to o našej práci. Biblia hovorí aby sa žiaden človek
nechválil skutkami (Efezským 2:9). Kolosenským 1:12 uvádza „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý
vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle“ 

Aké je to úžasné! My, sami od seba, by sme nedokázali kvalifikovať sa za Božích dedičov
ani  účastníkov na  božskej  prirodzenosti.  Takisto  ani  tvoje  dobré  skutky či  samo spravodlivosť
neboli dostatočne dobré k tomu, aby ťa kvalifikovali pre božské dedičstvo aké máš v Kristovi. Preto
už nie je potreba bojovať či namáhať sa aby si bol dostatočne dobrý pre Boha. Jednoducho akceptuj
všetko to čo Ježiš pre teba urobil. On zaplatil cenu, aby si ty mal a tešil sa zo všetkých vecí týkajúc
sa života a zbožnosti. A tak nažívaj v Jeho sláve. Aleluja! 

VYZNANIE
Ja žijem v sláve Krista. Mám všetky veci týkajúce sa života a zbožnosti, odkedy Ježiš zaplatil

cenu za mňa, mám a teším sa zo života v plnosti. Nech je požehnaný Hospodin! 
Rozšírené štúdium: Ján 19:30; Židom 4:10; 1.Peter 1:10 – 11 
1.ročný Biblický plán: Matúš 12:1 – 21   &   Genesis 38 – 39 
2.ročný Biblický plán: Matúš 6:25 – 34   &   Genesis 16 
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KRAĽOVANIE CEZ SLOVÁ

a urobil nás kráľov a kňazov k Bohu a Jeho Otcovi … (Zjavenia 1:6 ang KJV). 
Uvedomenie a realizácia pre teba ako Kresťana o tom, že si vlastne kráľ a nie beznádejný,

chatrný občan kompletne zmení spôsob akým žiješ. Neuvažuj a nerozprávaj štýlom „Ak som naozaj
kráľ, prečo vypadá môj život takto? Prečo nevychádzajú veci akoby mali?“ Evidentne tí, ktorí takto
rozprávajú neuverili Slovu; neakceptovali kto sú. 

Ty si kráľ pretože Boh povedal že ním si. Nemá to nič spoločné s tým čo prežívaš. To čo
potrebuješ je praktizovať život kráľa. Králi panujú a preto začni panovať aj ty. Ako králi panujú?
Robia tak cez slová. Biblia uvádza „Kde je slovo kráľa, tam spočíva moc ...“ (Kazateľ 8:4 ang
KJV). Moc na vyvolanie zmien; moc aby sa prihodilo to čo povieš ty. 

Rozhodni sa ako budeš tento rok kráčať, rozprávať, modliť sa a žiť ako kráľ. Začína to s
tvojou mentalitou. Nahliadni do zrkadla a povedz tej osobe na druhej strane zrkadla „ty si kráľ;
panuj a kraľuj ako jeden z nich!“ 

Jedna vec je istá: Králi uplatňujú dominanciu a autoritu. Najkrajšia vec na tvojej autorite
kráľa je, že pochádza od Pána Ježiša. On je ten kto urobil z teba kráľa. Preto máš každé právo
uplatňovať dominanciu a „kraľovať“ nad diablom a silami života. 

Zavrhni nízky a obyčajný život. Ak si napríklad doteraz mal obtiaže s ubytovaním je už
načase aby si povedal sám sebe „Nie je správne ak je kráľ bez strechy nad hlavou!“ Potom začni
hovoriť slová čo vytvoria druh bývania po akom túžiš. Ak si doteraz hľadal prácu prišiel čas aby si
ju vytvoril. Začni hovoriť a vydávaj dekréty. Ako tak robíš, tie slová spôsobia súhrn nevyhnutných
činov, umiestnia ťa a vytvoria správne podmienky a okolnosti pre naplnenie tvojich túžob cez moc
Ducha. 

Ježiš povedal v Markovi 11:23 „budeš mať čo povieš“ taký je osud kráľa. On nerozpráva
prázdne slová, ale preberá kontrolu nad situáciami so slovami viery na svojich ústach. Jób 22:28
ang KJV hovorí „ak vydáš dekrét, tak aj nastane  ...“  V tvojich ústach spočíva moc; na tvojom
jazyku je dominancia, preto panuj a kraľuj ako kráľ v živote a to práve cez slová. 

VYZNANIE
V tomto živote panujem ako kráľ, mením situácie a okolnosti na moju priazeň. Vydávam 

dekréty a tie sú zriadené, lebo Božie Slovo na mojich perách znamená, že sám Boh rozpráva. Som z 
kráľovskej rodiny. Je mi predurčené panovať a kraľovať v živote. Sláva Bohu! 
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:17; Zjavenia 5:9 – 10; Zjavenia 12:11 
1.ročný Biblický plán: Matúš 12:22 – 50   &   Genesis 40 – 41 
2.ročný Biblický plán: Matúš 7:1 – 12   &   Genesis 17 



18 Pastor Chris 
VŠETKO JE V TEBE 

Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a 
cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3). 

Každé jedno semienko nesie v sebe potrebný obsah na produkciu ďaľších semienok a v
konečnom dôsledku vzíde z toho celý les. Byť znovuzrodený znamená byť ako to zrniečko  - mať v
sebe úplne všetko potrebné pre rast a úspech v živote. 

Keď  je  semienko  zasadené,  zaklíči,  vyrastie  stonka,  potom  sa  rozvetví,  prídu  listy  a
nakoniec ovocie.  Otázka:  odkiaľ  sa  vzali  konáre,  listy,  stonka a  tiež ovocie? Vzišlo to  celé  zo
zasadeného semienka! Všetko čo semeno potrebovalo pre normálny rastlinný život; teda aby z neho
mohol vyrásť veľký strom čo prinesie ovocie a vo vnútry toho ovocia budú ďaľšie zrniečka, celé to
začalo zasadením do pôvody. Semienko jednoducho potrebovalo byť v správnom prostredí. 

Boh nám udelil všetko týkajúc sa života a dobroty. On to už spravil! Ty nosíš v sebe komplet
všetko potrebné pre excelentný, triumfálny a vyrovnaný život. Každá vec nevyhnutná pre úspešný a
účinný život spravodlivosti tu na zemi sa nachádza v tvojom pretvorenom ľudskom duchu! Čo z
teba bude a čím budeš disponovať, to celé sa nachádza v tebe. 

Potrebuješ sa ocitnúť v tom správnom prostredí, kde dokážeš budovať svojho vnútorného
človeka  a počúvať tie správne veci ktoré ti pomôžu uvažovať o správnych myšlienkach a hovoriť
správnymi  slovami.  Toto  je  tak  dôležité,  pretože  ak  pravidelne  počúvaš  zlé  veci,  budeš  aj  zle
rozprávať. Výsledkom by mohlo byť, že miesto ovocia spravodlivosti sa v tvojom živote objaví
nedobré ovocie. 

1.Korintským 2:12 – 13 nám poskytuje ďalší náhľad, pričom sa tam hovorí „My sme však
neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O
tom aj hovoríme, ...“ Tu je spojitosť: Boh nám dal všetko potrebné pre život a dobrotu, ale Duch
Boží náš učí a pomáha nám spoznať veci aké nám Hospodin zadarmo dal v duchu. Musíš sa ich
naučiť rozprávať tak ako ti Duch dáva hovoriť v božskej múdrosti. Aleluja! 

Preto často potvrď „Úžasné veci sú hovorené a napísané o mne. Znamenám úspech a som
víťaz; väčší je Ten ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Kraľuje a panujem s Kristom. Každý deň
úžasne triumfujem!“ Aleluja! 

VYZNANIE 
Môj pôvod je u Boha a to so mňa robí premožiteľa, lebo väčší je Ten ktorý je vo mne ako ten

čo je vo svete. Dobrý život, zdravie, úspech, sila, postup a prosperita sú moje, v Ježišovom mene.
Amen. 
Rozšírené štúdium: Filemonovi 1:6; Luáš 6:45; Príslovia 4:23 
1.ročný Biblický plán: Matúš 13:1 – 23   &   Genesis 
2.ročný Biblický plán: Matúš 7:13 – 20   &   Genesis 18
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NIKDY NESTRAŤ SVOJ KĽUD 

Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú (Lukáš 6:28). 
Nikdy sa nenájdi pritom ako si urazený či strácaš svoje „cool“ pre postoje iných ľudí  voči

tebe. Nezáleží na tom ako zle s tebou zaobchádzajú prípadne ako veľmi ťa využívajú; zachovávaj
svoj  správny postoj  lásky.  Zlé  stanovisko niekoho iného by nikdy  nemalo  zmeniť  tvoje  dobré
správanie. Ak majú ľudia zlé postoje, potom je to ich problém, ale tvoja zodpovednosť je kráčať v
láske smerom ku všetkým ľuďom. 

Niektorí  ľudia  si  dávajú  „novoročné  predsavzatie“  a  vtom  je  zahrnutý  zoznam  ľudí  o
ktorých sa domnievajú že ich v predchádzajúcom roku uzrazili a preto sa rozhodli s nimi teraz
nerozprávať a viac nestýkať. To je však nesprávne. Nemal by existovať ani jeden človek ktorého
nemáš rád prípadne s kým už  viac nebudeš debatovať a to bez ohľadu čo títo ľudia tebe urobili.
Slovo nám hovorí ako máme hľadať pokoj a  usilovať sa oň (1.Peter 3:11). 

Boh  nikdy  nesľúbil  to,  že  bude  s  tebou  každý  dobre  zaobchádzať.  Možno  s  tebou
nezaobchádzajú najlepšie; nie je s tebou zaobchádzané tak ako to chceš ty, prípadne ako si myslíš že
si zaslúžiš aby to robili. To nie je vôbec dôležité! To čo sa počíta je tvoja odpoveď nech sa ocitneš v
akejkoľvek  situácii.  Tam spočíva  skutočné  požehnanie.  Ak  odpovieš  negatívne,  len  preto  lebo
niekto iný zaobchádzal s tebou zle, ocitneš sa v probléme s Pánom. 

Prečítaj si stanovisko Majstra v našom úvodnom verši, povedal tam „ Žehnajte tým, čo vás
preklínajú,  a  modlite  sa  za  tých,  čo  vás  potupujú“ (Lukáš  6:28).  Napodobni  Ježiša.  On nebol
pomstychtivý k tým čo Ho ukrižovali aj napriek tomu že bolesť bola reálna a On ju cítil. Pluli na
Neho, prosil ich o vodu no dali Mu piť ocot. Zamysli sa nad tým ako zaobchádzali s Ježišom;
napriek  tomu On povedal  „ … Otče,  odpusť  im,  lebo  nevedia,  čo  činia  ….“  (Lukáš  23:24).
Pokračuj s kráčaním v láske. Nech sa práve  toto stane  k čomu sa odhodláš viac tento rok než
kedykoľvek predtým. 

Vždy si pamätaj, bez ohľadu ako s tebou zaobchádzajú, nikdy nemôžeš byť znevýhodnený.
Rímskym 8:28 hovorí  „ …  že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci
slúžia na dobro.“ Ak budeš žiť a konať podľa Slova, potom budeš kontinuálne kráčať v požehnaní
a nič neodstráni tvoju radosť ani nerozptýli vieru a napredovanie v Pánovi. 

VYZNANIE 
Ja kráčam v láske ku všetkým ľuďom. Vyjadrujem lásku a dobrotu pred každým jedným 

človekom a tak vštepujem požehnanie pokoja a spásu do ľudí, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Efezským 5:2 Lukáš 6:28 – 35 
1.ročný Biblický plán: Matúš 13:24 – 43   &   Genesis 44 – 45 
2.ročný Biblický plán: Matúš 7:21 – 29   &   Genesis 19 
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PRIVILEGOVANÝ KÁZAŤ EVANJELIUM 

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu 
(Marek 16:15). 

Pán Ježiš potom všetkom ako zaplatil plnú cenu za našu spásu, cez svoju smrť pochovanie a
zmŕtvychvstanie, nám udelil veľkú úlohu. Tá spočíva - ísť do celého sveta a kázať evanjelium ku
každému stvorenstvu. Ak sa tebe vyskytne príležitosť kázať evanjelium v akejkoľvek kapacite, mal
by si počítať sám seba za nesmierne požehnaného, pretože sa jedná o veľké privilégium. 

Hospodin nám udelil  privilégium byť Jeho partnermi  pri  zmene sveta.  Jeho partneri  pri
získavaní duší. Tí ktorí to ešte nepochopili a teda nechytili títo víziu a zapálenie, sú tí istí ktorých
treba nabádať pre získavanie duší. Boh nedal úlohu vyhrávať duše anjelom. On ju dal tebe a mne.
Zveril to do našej opatery. Podobne ako Pavol, my všetci si to musíme zosobniť a urobiť z toho
našu celoživotnú prácu.  Pavol  povedal  „to je  podľa evanjelia  slávy blahoslaveného Boha,
ktoré mi bolo zverené“  (1.Timotejovi 1:11). Tebe je poskytnutá príležitosť slúžiť Hospodinovi;
žehnať a transformovať životy s posolstvom Jeho spásonosnej sily a tak to máš maximalizovať. 

V Jánovi  14:15 Ježiš  povedal  „Ak ma milujete,  zachovávajte moje prikázanie.“ Ak
skutočne miluješ Ježiša, Pána svojho života, budeš poháňaný Jeho prikázom kázať evanjelium tak
ako to On nariadil. Povedal aby sme kázali evanjelium a učili všetky národy a tiež každé stvorenie.
Čo to znamená pre teba? Je to život za chodu s evanjeliom. Ty sa nezastavíš pokiaľ každý a na
každom miesto nemal príležitosť počuť a prijať evanjelium Pánovej milosti. 

Preto ostaň zapálený; pokračuj v behu pre evanjelium. Je to mandát čo vyžaduje urgenciu.
Pavol povedal  „ … to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium!“
(1.Korintským 9:16). Áno, lebo my nemôžeme o tom vedieť a ostať ticho. 

Aká je to len česť! Pán urobil všetko to čo urobil a poslal nás, aby sme to ohlasovali po
svete. Ide o najmilšie a najkrajšie požehnanie a privilégium zároveň! Aleluja! 

VYZNANIE
Som poctený a privilegovaný byť počítaný za hodného k Pánovmu nariadeniu a teda kázať

Jeho úžasné evanjelium. Ja ho kážem mocou Ducha Svätého, prinášam spásu ku všetkým čo počujú
a veria. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16 – 18; 2.Korintským 5:19 – 20; 1.Timotejovi 1:11 – 12 
1.ročný Biblický plán: Matúš 13:44 – 14:1 – 12    &    Genesis 46 – 48 
2.ročný Biblický plán: Matúš 8:1 – 11   &   Genesis 20 
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SLOVÁ JEŽIŠA

… Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život (Ján 6:63). 
Ježišové slová znamenajú život dávajúcu reč. Jeho reč je plná sily čo privedie mŕtveho späť

k  životu  (Ján  11:43  –  44),  spôsobí  aby  slepý  človek  opäť  uvidel  (Matúš  9:24  –  30)  a  robí
impotentného opäť celistvým (Ján 5:2 – 9). Keď On kráčal po zemi, bol údivom. Biblia hovorí „ …
A veľký  zástup  počúval  Ho s  radosťou“ (Marek  12:37).  Jeho  slová  dokázali  osloviť  každú
(spoločenkú) triedu s riešením ich bolesti a mizérie. Nik kto skutočne počul Jeiša neostal taký istý. 

Keď študuješ Jeho reč a komunikáciu musíš dospieť k jednému z dovch záverov: On je buď
Boh, alebo hovoril bludy. Avšak ak hovoril nezmysli, potom sa tá nezmyselnosť stala múdrosťou,
lebo Jeho slová boli príliš konzistentné, mocné, milostivé, milujúce a príliš božské nato, aby išlo len
o obyčajné  nezmysli.  Ježiš  komunikoval  s  takou odvahou a  mocou až  dokázal  zaraziť  aj  tých
najväčších učencov a predstaviteľov autority. 

Keď vyslali vojakov aby zatkli Ježiša, tí ostali „zajatí“ Jeho slovami. Boli tak upútaní Jeho
učením až  zabudli  prečo  vlastne  prišli.  Keď sa  ich  neskôr  opýtali  prečo  sa  vrátili  bez  Ježiša,
nevedeli sa vykoktať; povedali „ … Nikdy žiaden človek nerozprával tak ako rozpráva tento Muž!
[Nijaký človek nikdy tak nerozprával ako On hovorí!]“ (Ján 7:46 ang AMPC). 

Čo On povedal o sebe? Pamätaj si, ako je On, tak sme aj my na tomto svete. Napríklad Ježiš
povedal „Ja som z hora; nie som z tohto sveta“ (Ján 8:23); pozeraj na seba v rovnakom svetle a
rozprávaj podľa toho. Takisto povedal „Ja a môj Otec sme jedno“ (Ján 10:30); potvrď rovnakú vec.
Študuj Jeho slová pre seba, lebo zjavenie Ježiša je vlastne zjavením nového stvorenia. Ježiš povedal
„ … pozorne študujte Písmo, lebo … ono skutočne rozpráva o mne“ (Ján 5:39 ang NCV). V Ňom
uvidíš seba! Podobne ako v prípade Ježiša, tvoje slová sú takisto duch a život. Aleluja! 

MODLITBA 
Milujúci Otec, ďakujem za tvoje slová čo mám na svojom jazyku, lebo tie naozaj predstavujú

život.  Tak  ako  je  Ježiš,  tak  som  aj  ja;  slová  čo  hovorím  sú  duch  a  život.  Dokonca  aj  teraz,
deklarujem ako tvoja spravodlivosť je odhalená a manifestovaná vo všetkom čo sa ma dotýka, v
Ježišovom mene. Amen.  
Rozšírené štúdium: Matúš 12:35 – 37; Matúš 24:35; 1.Ján 4:17 
1.ročný Biblický plán: Matúš 14:13 – 36   &   Genesis 49 – 50 
2.ročný Biblický plán: Matúš 8:12 – 22   &   Genesis 21 
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ON JE SAMOTNÁ ESENCIA ŽIVOTA 

Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe (Ján 5:26). 
Pán Ježiš v našom úvodnom verši prehlásil ako mal prirodzený a nezávislý život od Otca.

Všimni si postupnosť pravdy do akej priviedol svojich učeníkov k porozumeniu o tom kto skutočne
bol. Ako prvé im povedal „Mám život v sebe tak ako Otec má život.“ Ďalej v Jánovi 14:6 povedal „
… Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“  Opäť si
všimi ako prízvukoval na život. Na základe takýchto slov vidíme ako narážal na „Ja som Božstvo“ a
mal pravdu. 

Zatiaľ čo učeníci stále zápasili s takouto myšlienkou, Ježiš ich zobral o krok ďalej. Povedal
„Kto mňa videl, videl Otca a už viac nepotrebuje hľadať Otca“  (Ján 14:9 ang KJV). Aká je to
pravda! Keď nájdeš Ježiša a akceptuješ Ho ako svojho Pána tvoje hľadanie sa skončilo. On je cesta
a takisto destinácia. 

Zamysli sa nad týmito požehnanými slovami Ježiša, kde hovorí o sebe! Ako ich vysvetlíš?
Začalo to keď povedal „ Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe“ a
skončilo pri „Ja som život!“ 

Rozpomeň si na slová z Jeho modlitby v Jánovi 17:2 – 3 kde povedal „ako si Mu dal moc
nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. A to je večný
život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Ak je On
„život“ alebo „večný život“ tak skutočne predstavuje samotný výťažok života. Sláva Jeho menu
naveky! 

VYZNANIE 
Drahý nebeský Otče, ďakujem za vklad večného života do môjho ducha. Keď som prijal

Ježiša, prijal som tým život vo večnosti. Ostávam plný života a pri všetkom čo robím vyžaruje zo
mňa nezničiteľný život. Božský život vychádza cez moje slová a skutky. Tak ako je Ježiš, tak som aj
ja. Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Ján 1:4; Ján 6:51; 1.Ján 5:11 – 12 
1.ročný Biblický plán: Matúš 15:1 – 28   &   Exodus 1 – 2 
2.ročný Biblický plán: Matúš 8:23 – 34   &   Genesis 22 
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NOVÝ SPÔSOB MODLITBY 

A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať … (Ján 16:23). 
Modlitba v Novej Zmluve sa odlišuje od toho ako vyzerala v Starom Zákone. V tom čase

museli ľudia od Boha žiadať aby čosi dostali. Pýtali sa odkedy im Boh prislúbil požehnanie; dal im
sľub ako naplní ich potreby. A tak na základe Jeho prislúbení sa ľudia začali vo svojich modlitbách
pýtať. 

On bol ich Jehova Jireh; On bol Pán ich liečiteľ; On bol Pán ich koruhva; On bol Pán ich
spravodlivosť. Tento úžasný Boh slávy dal prísľuby pričom Ho ľudia zobrali za slovo na základe
tých prísľubov. 

Keď prišiel Ježiš, On ešte stále žil v Starej Zmluve a teda Jeho učenie bolo takisto založené
na starej zmluve. Keď učil na predmet modlitby, vyučoval vieru práve tým ľuďom, ktorí boli pod
Mojžišovým zákonom. Dnes sa však nariadenie v akom ty pôsobíš odlišuje.  Znamená to,  že sa
nemôžeš modliť tak ako to robili v časoch Starej Zmluvy a očakávať pritom výsledky ako človek
Nového Zákona. Modlitba sa zmenila. 

V Starej  Zmluve sa  modlili  očakávajúc  ako Boh naplní  svoje  sľuby,  zatiaľ  čo  v  Novej
Zmluve všetky Božie sľuby sú naplnené v Kristovi. 2.Korintským 1:20 uvádza „Veď koľkokoľvek je
zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás.“ Dnes sa
nemusíš pýtať Boha tak ako to robili v Starom Zákone. Ty jednoducho príjmeš, lebo všetky veci sú
už tvoje (1.Korintským 3:21 – 23).  Stačí  keď kráčaš v realite  svojho dedičstva a požehnaného
života v Kristovi. 

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.“ Odkedy nám Boh už dal všetky
veci potrebné pre život a Jeho spravodlivosť, čo nám ešte v modlitbe ostalo  pýtať sa? 

 Modlitba v Novej Zmluve zaiste nie je nástroj ako prosiť Boha o veci. Miesto toho sa jedná
o cestu spoločenstva s Pánom a zároveň tak napĺňajúcu ten najvyšší účel modlitby. 

VYZNANIE
Ja som Boží dedič a spoludedič s Kristom; svet patrí mne. Všetky veci pracujú spoločne pre

moje  dobro,  lebo  ja  milujem Pána a  som povolaný  podľa  Jeho účelu.  Kraľujem a  panujem s
Kristom teraz a naveky. Amen. 
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21 – 23; 2.Peter 1:3 – 4; Matúš 6:25 – 32 
1.ročný Biblický plán: Matúš 15:29 – 16:1 – 12   &   Exodus 3 – 5 
2.ročný Biblický plán: Matúš 9:1 – 13   &   Genesis 23 
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VIAC AKO LEN OBĽÚBENÉ BYTOSTI
Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; nenazývam vás viac sluhami, pretože 

sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som 
počul od svojho Otca (Ján 15:13 – 15).

Ako Kresťania sme viac než len služobníci spravodlivosti či Bohom uprednostnené bytosti;
my sme spoludedičmi s Kristom - doslova a do písmena narodení z Boha s Jeho životom v našom
duchu. To nás robí jedných s Ním.

Niektorí Kresťania nepochopili skutočný dôvod Ježišovho príchodu na zem. On neprišiel
aby nás zachránil od hriechu a tým sa to celé malo skončiť. Ježiš prišiel aby nám dal život a s tým
životom v sebe môžeme mať spoločenstvo s Hospodinom. Bolo by pre nás úžasné stať sa len Jeho
služobníkmi či obľúbeným stvorením, Hospodin si však zvolil priniesť nás do spoločenstva a do
jednoty k sebe. Toto božské kamarádstvo je väčšie ako to čo prirodzená myseľ dokáže pochopiť  a
preto tak veľa veriacich na tom zakopáva.

Ako sa môže človek so všetkými jeho prirodzenými krehokosťami a slabosťami stať jedným
s Bohom? To však Ježiš dosiahol  pre nás.  To je  dôvod Jeho smrti  v našom zastúpení.  On nás
priviedol do spoločenstva k Božiemu druhu.

Pamätaj si ako povedal v Jánovi 5:26 „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby
mal život v sebe.“ Keď sa pozrieme do epištôl, Ján píše „ … a tento život je v Jeho Synovi. Kto má
Syna, má život ...“ (1.Ján 5:11 – 12). Rovnaký vrodený život akým disponuje Ježiš sme získali my
pri znovuzrodení. Ako môže niekto o tom vedieť a žiť obyčajný život! Nemôžeš predsa o tom ako
Kresťan vedieť a žiť ako porazený. Ty si božská rasa; neinfikovateľný druh. Nositeľ Božieho života
a distribútor Jeho nepochopiteľného bohatstva a milosti.

Spoznaj kto si. Je z teba viac ako len obyčajný „veriaci“ v Ježiša. Stal sa z teba účastník na
božskom zážitku; spoločník Božského druhu. Sláva Bohu!

VYZNANIE
Verím v Ježiša Krista a preto mi patrí večný život a svetlo života. Prinášam ľudí do tohto

svetla – svetla Božej spravodlivosti. Stal sa zo mňa distribútor neprebádaného bohatstva a milosti
Ježiša Krista. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10 (študijná Biblia); Rímskym 8:16 – 17 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Matúš 16:13 – 17   &   Exodus 6 – 7
2.ročný Biblický plán: Matúš 9:14 – 26   &  Genesis 24
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U NEHO MÁŠ VŠETKO 

A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či 
svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus 
je Boží (1.Korintským 3:21 – 23). 

Biblia hovorí ako sme spoludedičmi s Kristom a to znamená všetko čo vlastní On, rovnako
patrí  aj  tebe.  Ježiš  s  tebou  všetko  zdieľa,  vrátane  svojho  mena.  Niet  divu  keď  povedal  v
Kolosenským 3:17 „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša ...“ Ježiš
dal Jeho meno aby si ty v ňom mohol žiť. Čo môže byť ešte viac? 

Ako spoludedič s Kristom sa takisto spolupodieľaš na Jeho vlastníctve sveta. Teraz dokážeš
hlbšie  pochopiť  prečo  nie  je  žiadna vec za akú by si  sa  mal  modliť,  prípadne pýtať sa  Boha,
samozrejme okrem príhovoru za iných  a prežívania spoločenstva s Pánom. Posledné dve by mali
byť tvoje hlavné modlitebné body. Modlitba má teraz celkom iný rozmer keď  disponuješ všetkým
potrebným pre život a zbožnosť. 

Niektorí  Kresťania  vyznávajú  zakaždým svoje  potreby,  miesto  toho  aby potvrdili  Božie
Slovo ohľadom svojho bohatstva a prosperity. „Ó Bože, potrebujem dom; potrebujem auto; treba mi
hento a toto“; takto to nefunguje. Všetko čo si potreboval bol Kristus, ktorý teraz žije v tebe. Kristus
je všetkým! Jemu patrí úplne všetko  a On to posunul ďalej tebe. 

Dovoľ Jeho Slovu tvarovať tvoje myslenie a dodať mu novú mentalitu. Ty vlastníš svet.
Vstúp do tejto úrovne myslenia! Biblia nám hovorí ako dôverovať  „ … ale v Boha, ktorý nám
bohato dáva všetko na požívanie“ (1.Timotejovi 6:17). Efezským 1:3 deklaruje  „Požehnaný
Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi
Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.“ 

Boh ťa  už  požehnal  s  každým požehnaním aké  existuje  v Kristovi.  Zdravie,  prosperita,
víťazstvo, úspech, radosť, pokoj a každé jedno požehnanie od Boha je už tvoje. Nažívaj s takýmto
uvedomením. 

VYZNANIE
Pán je môj pastier a ja mám všetko dobré: zdravie, postup, navýšenie, hojnosť a bohatstvo.

Som požehnaný  stať  sa  požehnaním pre  iných.  Kráčam vo  svetle  a  realite  môjho  dedičstva  v
Kristovi. Amen. 
Rozšírené štúdium: Galatským 3:29; Žalm 24:1 – 2; 2.Peter 1:3 
1.ročný Biblický plán: Matúš 17:14 – 18   &   Exodus 8 – 9 
2.ročný Biblický plán: Matúš 9:27 – 38  &  Genesis 25 
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OČAKÁVAJ JEHO SKORÝ PRÍCHOD 

… Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do 
neba (Skutky 1:10 – 11). 

Nemaj  žiadne  pochybnosti,  Pánov  návrat  je  bližšie  než  si  mnohí  uvedomujú.  Nedaj  sa
oklamať tými, čo hovoria ako sa On viac nevráti; Písmo už svedčilo o Jeho návrate počas ktorého
príde k vytrhnutiu Cirkvi. Vytrhnutí budú iba tí ktorí Ho očakávajú a tak sa dostanú do neba. 

Takže, očakávaš Ho? Odpoveď sa dá získať pohľadom na spôsob ako žiješ svoj každodenný
život. Niektorí veria tomu ako vytrhnutie prekvapí ľudí a zrazu odídu preč; nie! Vytrhnutie Cirkvi
nastane cez vieru. Bude to čin tvojej viery aby si bol vytrhnutý keď príde ten čas. Znamená to, že
keď začuješ trúbenie musíš uplatniť svoju vieru do činnosti a ísť! Židom 11:5 hovorí „Vierou bol
uchvátený Henoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil ...“  

Na niektorých ľudí, pritom ako začujú trúbu, udrie strach a ten im nedovolí odísť. Je tomu
preto, lebo Ho nečakali. Biblia uvádza „ …druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na
spasenie“ (Židom 9:28). Musí dôjsť k určitému očakávaniu. Z rovnakého dôvodu povedal Pavol „A
tak,  bratia  moji  milovaní,  buďte  pevní,  neklátiví,  rozhojňujte  sa  stále  v  diele  Pánovom  ...“
(1.Korintským 15:58). 

Ak žiješ pre Neho, robíš Jeho dielo a prinášaš ovocie spravodlivosti, potom buď rád! Avšak
ak to nie je tvoj prípad, nastal čas urobiť zmeny k tomu, aby  keď sa Pán vráti, ty budeš môcť smelo
stáť v Jeho prítomnosti! Tvoja viera sa aktivuje a ty sa ocitneš medzi tými čo budú vytrhnutí a
ostanú s Pánom naveky! „lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi
z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s
nimi  uchvátení  v  oblakoch  do  vzduchu  v  ústrety  Pánovi,  a  tak  budeme  stále  s  Pánom“
(1.Tesalonickým 4:16 – 17). Aleluja! 

 VYZNANIE
Prinášam ovocie spravodlivosti, dávam zmysel do života mužov a žien v mojom svete pri

očakávaní  skorého návratu Majstra.  Moja  viera je  efektívna a   účinná,  produkuje  požadované
výsledky na slávu Jeho mena. Amen. 
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:52 – 58; Matúš 24:27 
1.ročný Biblický plán: Matúš 18:15 – 35   &   Exodus 10 – 12 
2.ročný Biblický plán: Matúš 10:1 – 11   &   Genesis 26 
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VIERA A TRPEZLIVOSŤ

Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že
skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť (Jakub 1:2 – 3). 

Častokrát sa niektorí ľudia nájdu v situáciách kde sa domnievajú, že je potrebná okamžitá
intervencia z neba a tak sa začnú modliť. Keď sa zdá ako by sa nič nemenilo, začnú panikáriť.
Dochádza k tomu hlavne vtedy keď sú konkrétne situácie časovo oklieštené; koniec sa blíži pričom
ešte stále nedošlo k zmene. Ak sa ocitneš v takej situácii, nepanikár a nezačni zúriť; ostaň trpezlivý. 

Viera a vytrvalosť sa môžu zdať ako protichodné, ale pritom oni spoločne pracujú. V našom
úvodnom verši sme čítali o účelnom skúšaní tvojej viery; je to o vytrvalosti. Niekedy očakávame
alebo  túžime  aby  niečo  rýchlo  nastalo,  pričom k  tomu  z  jedného  dôvodu  nepríde:  nedostatok
trpezlivosti. Potrebuješ sa naučiť o sile trpezlivosti vo svojej viere. 

Zatiaľ čo vyjadruješ vieru, musíš takisto demonštrovať trpezlivosť. Jakub 1:4 hovorí  „Ale
vytrvalosť nech je dokonalá v skutku ...“ nemáš sa ponáhľať; nebuď agitovaný. Príliš veľa ľudí je
podráždených a dokonca začnú byť zlostní keď čelia výzvam pričom v takom stave premeškajú
Boží plán. Výzvy sú požehnaním; ide o odrazový mostík pre tvoje povýšenie. 

V Jánovi 16:33 Ježiš povedal „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Preto ak sa nachádzaš vo svete, bude v ňom aj
súženie;  prídú problémy. Avšak len preto,  lebo existujú problémy ešte neznamená že ty ostaneš
porazený. Umiestni sa do pozície kde máš kontrolu nad vecami. Keď je viera skúšaná, ona ostáva
trpezlivá, dôverná a nikdy nedôjde k jej narušenie; skôr naopak viera ostáva bez rozrušenia. 

1.Peter 1:6 – 7 nám hovorí ako tvoja skúšaná viera je vzácnejšia než zlato. Rovnako ako sa
zlato ligoce keď je  rafinované ohňom, takisto aj  tvoja viera by mala byť silnejšia  a žhavá bez
ohľadu na to čo sa deje. Preto sa odmietni rozčuľovať, bez ohľadu na ťažkosti, my sme viac ako
víťazi. Sláva Bohu! 

VYZNANIE 
Odmietam byť o čomkoľvek úzkostlivý; pokoj Boží čo prevyšuje všetko porozumenie udržuje

moju myseľ a srdce na Ježišovi Kristovi. Skúšky mojej viery sú nádejou na chváľu a česť a slávu
pri zjavení Ježiša Krista! Moja viera prevláda nad okolnosťami cez trpezlivosť, v Ježišovom mene.
Amen. 
Rozšírené štúdium: Filipským 4:6 – 7; Príslovia 24:10 
1.ročný Biblický plán: Matúš 19:1 – 15   &   Exodus 13 – 14 
2.ročný Biblický plán: Matúš 10:12 – 22    &   Genesis 27 
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 KRÁČAJÚCI DOM BOHA

Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? … Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky 
(Ján 14:10). 

Hore napísaná afirmácia od Ježiša rozptýli akékoľvek pochybnosti ohľadne Jeho jednoty s
Otcom. On je  v Otcovi  a  Otec sa nachádza v Ňom. Keď Ježiš kráčal  po zemi,  On bol  živým
svätostánkom Všemohúceho  Boha.  Kamkoľvek  Ježiš  vstúpil,  Otec  takisto  išiel,  lebo  absolútna
Božskosť prebývala v Ňom (Kolosenským 2:9). 

Teraz uvažuj o skutočnosti ako je Ježiš, tak sme aj my na tomto svete! Znamená to, že ty si
pohyblivý dom Hospodina; Jeho živým svätostánkom. Plnosť Božstva je zastrešená v tebe. Niekto
sa pýta „Ako to vôbec môže byť?“ Je to jednoduché. Verš z Kolosenským 2:9 ktorý sme predtým
použili  ako referenciu  uvádza  „lebo v Ňom (Ježišovi  Kristovi)  prebýva všetka plnosť  božskosti
telesne.“  Nasledujúci verš hovorí  „a vy ste kompletní v Ňom (Ježišovi Kristovi), ktorý je hlavou
každého kniežatstva a moci“ (Kolosenským 2:10 ang KJV). 

Možno má niekto opäť otázku „Ak sme teda plní Boha, prečo sa potom Pavol modlil v
Efezským 3:19 za Kresťanov v Efeze aby boli naplnení s plnosťou Boha?“ Ako prvé pochop, že
Pavol v tej modlitbe nezahrnul seba. Ak by to bolo pre každého, potom by povedal „ … aby ste sa
VŠETCI / KAŽDÝ JEDEN dali naplniť celou Božou plnosťou.“ Pavol však rozumel Slovu; on
vedel  o  svojom  naplnení  s  Bohom  a  tak  chcel  priniesť  svätých  v  Efeze  do  rovnakého  stavu
uvedomenia. 

Prečítaj  si  jeho  inšpirujúce  podriadenia  v  Galatským 2:19  -  20  „Spolu  s  Kristom  som
ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus ...“ V Kolosenským 1:27 potvrdil „ … Kristus v
tebe, nádej slávy.“  Kristus v tebe znamená plnosť Boha u teba. Ty si nádoba ktorá v sebe nesie
Hospodina. V Starom Zákone, Archa Zmluvy symbolizovala prítomnosť a slávu Boha. Kdekoľvek
sa nachádzala Archa tam bola prítomná aj sláva. Zázraky a požehnania boli manifestované v tom
mieste. 

Dnes sa Božia prítomnosť už viac nenachádza v Arche, ale v tvojom duchu; ty si dnes živá a
hýbajúca sa Božia Archa. Kráčaj s takýmto vedomím a nič nebude pre teba nemožné. 

VYZNANIE
Som živým svätostánkom Všemohúceho Boha;  kamkoľvek  idem,  tam ide  Boh.  On žije  v

každom vlákne môjho bytia, v každej kosti môjho tela a v každej bunke mojej krvi. A preto sa vo
mne nenájde  žiadna temnota.  Som nezničiteľný  a  môžem všetko  cez  Krista,  ktorý  ma z  vnútra
posilňuje. Amen. 
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:9 – 10; Skutky 17:28; 2.Korintským 6:16 
1.ročný Biblický plán: Matúš 19:16 – 20   &   Exodus 15 
2.ročný Biblický plán: Matúš 10:23 – 33   &   Genesis 28 
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MODLITBA NIE JE O NÁMAHE 

Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo (Lukáš 12:32).
Niekedy  pritom ako  počúvaš  ostatných  Kresťanov  modliť  sa,  je  zrejmé  ako  títo  reálne

nepochopili evanjelium Ježiša Krista. Majú tendenciu vytvoriť obraz znázorňujúci boj (namáhanie
sa) v modlitbe; túto myšlienku majú zo Starého Zákona. My sa však teraz nachádzame v Novej
Zmluve a ten Ježiš ktorého nasledujeme sa nikdy nenamáhal v modlitbe. 

Zakaždým ako sa modlil, Jeho slová boli jednoduché a hlboké zároveň, plné viery a dôvery.
Modlil sa z pozície svojej jednoty s Otcom. On nemal vedomie nedostatku či potreby, pričom chce
aby si aj  ty mal rovnaké myslenie.  Predstav si Jeho utešujúce slová z nášho úvodného čítania:
„Neboj  sa,  malé stádočko,  lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi  dať  vám kráľovstvo“ (Lukáš  12:32).
Prečo, ak niekto o tom vie, by sa mal mal trápiť s modlitbou? Uvažovať o tom ako Ježiš dokončil
svoje dielo je úplne iná úroveň. On predsa tebe už daroval Kráľovstvo. 

Pochop, že to menšie je obsiahnutné v tom väčšom. Ak už máš „kráľovstvo“ potom takisto
máš  všetko  čo  je  vňom.  V  Jeho  kráľovstve  sa  nachádza  život,  spravodlivosť,  láska,  radosť,
neopísateľné bohatstvo, dokonalé božské zdravie, pokoj a tak podobne. Všetko z toho je už teraz
tvoje. Znamená to, že zápasenie ako získať (pozornosť) Boha k tomu, aby čosi pre teba spravil nie
je potrebné. Dokonca neexistujú žiadne veci za aké by si sa mal modliť; všetko je súčasťou tvojho
dedičstva a práva v Kristovi. 

Ak napríklad dáš niekomu prístup a právo užívať tvoj dom, nebudeš predsa niesť dom k tej
osobe nech už ide o apartmán, bungalov či trojposchodovú budovu. Tej osobe jednoducho dáš kľúče
od domu. Rovnako aj ty máš kľúče do nebeského Kráľovstva, čo znamená prístup k duchovnému a
rovnako aj pozemskému požehnaniu: „Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na
zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach“
(Matúš 16:19). 

To čo potrebuješ je žiť každý deň s vedomím ako je Kráľovstvo už tvoje. A to Kráľovstvo
neprišlo prázdne; ono je plné dobroty. Keď to raz pochopíš, budeš kráčať cez život so smelosťou
vediac,  že svet  patrí  tebe.  Podobne ako Pavol,  aj  ty  budeš zakaždým vďačný Otcovi,  ktorý ťa
kvalifikoval mať podiel na dedičstve svätých v Kráľovstve svetla (Kolosenským 1:12). 

MODLITBA 
Ďakujem Pane,  lebo  Kráľovstvo  patrí  mne  a  tak  nemám žiadnu  potrebu  či  nedostatok.

Disponujem všetkými  vecami potrebnými  pre život  a  zbožnosť  a nadmieru prekvitám v každom
dobrom diele, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26 – 27; Matúš 6:7 – 8 
1.ročný Biblický plán: Matúš 20:17 – 34   &   Exodus 16 – 17 
2.ročný Biblický plán: Matúš 10:34 – 42   &   Genesis 29 
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JE TO O TVOJEJ MYSLI 
Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával (Genesis 24:1). 
Medzi sebou nájdeme ľudí, ktorí razia teóriu ako je v poriadku byť úbohý prípadne čím viac

si chudobný o to viac máš bližšie k Bohu. Človek ostáva užasnutý ako dospeli k takejto prekrútenej
a  mylnej  domnienke.  Boh nechce mať svoje  deti  chudobné.  Chudobní  nedokážu pomôcť iným
chudobným a takisto chudobní nemôžu zobrať evanjelium do končín zeme. 

Pán povedal cez proroka v Zachariášovi 1:17 ang KJV „ … rozširovať ďalej cez prosperitu
sa budú moje mestá  ...“  Ako máme možnosť vidieť, Hospodin nespomenul chudobu. Never na
chudobu;  nepochádza  od  Boha.  Ak  Hospodin  skutočne  zachránil  tvoju  dušu,  čo  je  nesmierne
dôležité, potom musel zabezpečiť aby si prosperoval. 

Never nikomu kto ti povie ako bohatí ľudia budú mať problém dostať sa do neba. Mojžiš,
Abrahám,  Izák,  Jákob,  Dávid,  Šalamún  a  mnoho  ďaľších  v  Biblii,  čo  kráčali  s  Bohom
mimoriadnym spôsobom, boli majetní a všetci z nich sú v nebi. Prečítaj si 1.Samuel 2:8 a pozri sa
čo Boh robí;  „ … On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s
kniežatmi ...“ 

Niektorí ľudia ostali chudobní len preto, lebo to zdelili vo svojich mysliach, a nie preto že sa
narodili ako chudobní. Chudoba nie je štatút postavenia pri narodení, rovnako to nie je problém
vládneho inžinierstva či absencia požadovaných potried. Chudoba nastáva keď myseľ človeka a
jeho mentálna kapacita – tok myšlienok – ochromejú. Jedná sa o zablokovanie mentálnej schopnosti
človeka.  To  nám  naznačuje,  že   chudoba  sa  jedine  zdedí  spôsobom  uvažovanie  chudobných.
Chudoba či bohatstvo sa nachádzajú v tvojom vnútri.

Nemať dom či auto ešte neznamená byť chudobný. Otázka znie, dokážeš vidieť ten dom,
alebo auto vo svojom vnútri? Je to celé o tvojej mysli! Ak to dokážeš vidieť, potom to môžeš aj
mať! Sktutočnosť, že nemáš na účte žiadne peniaze neznamená, že si chudobný. Tvoje postavenie v
živote nie je závislé na množstve peňazí ktorých sa  vieš dotknúť. Ako veľa dokážeš vidieť vo
svojom srdci?

Úspech či  prosperita  pramenia z  tvojho vnútra.  Na základe toho kto si  a  čím vo vnútri
disponuješ, prídu k tebe aj potrebné financie. Nikdy na to nezabudni. Preto by si mal pracovať na
svojom bytí a nie za účelom mať.  

 VYZNANIE
Som dedič Boží a spoludedič s Kristom. Odkedy som potomok Abrahámov, svet a bohatstvo 

v ňom patria mne. Nech je požehnaný Hospodin! Mám nádherné a blahoslavené dedičstvo v 
Kristovi! Aleluja! 
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:23; Príslovia 23:7; Rímskym 12:2
1.ročný Biblický plán: Matúš 21:1 – 32   &   Exodus 18 – 19 
2.ročný Biblický plán: Matúš 11:1 – 10   &   Genesis 30 
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LÁSKA JE BOŽIE RIEŠENIE 

V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach (1.Ján 4:18). 
V 1.Samuelovej  16  čítame  o  Božej  láske  čosi  skutočne  inšpirujúce.  Boh  dal  inštrukcie

Samuelovi ísť do domu Izaja aby tam pomazal jedného z jeho synov za kráľa Izraela. Samuel mal
však strach. Povedal Pánovi. „Dopočuje sa o tom Saul a zabije ma.“ 

Saul bol v tom čase kráľ Izraela a Samuel sa viac ako Hospodina obával práve kráľa Saula.
Samuel poznal ako je Boh milujúci, milostivý a láskavý. Preto mu Boh povedal „ urobíš to takto:
zorganizuješ  obetu a  povoláš  k nej  Izaja,  ak sa to  dopočuje Saul,  len  mu povedz že  si  prišiel
obetovať Hospodinovi.“

Dokážeš si to predstaviť? Boh už mal svoj plán, ale tu Samuel prišiel ovplyvniť Boží plán a
to kvôli strachu. Ale hádaj čo? Boh na to pristúpil! On našiel jednoduchší spôsob ako spraviť to čo
chcel od Samuel urobiť. Človek by asi očakával od Hospodina odpoveď v štýle „Čo? Ja som predsa
Boh! Hovorím ti čo máš urobiť; choď a urob tak; nik ťa nezabije!“ Tak to ale nebolo; Boh taký nie
je. 

Keď On vydá inštrukcie alebo smer, zároveň sleduje ako odpovieš a zareaguješ. On môže
dokonca uvažovať  aj  o  tvojich  výhovorkách aby spravil  určité  zmeny ako v  prípade  Samuela.
Hospodin ťa nechce mať v zajatí  strachu. Náš úvodný verš hovorí ako perfektná láska vyháňa
strach. 

Veľa veriacich má problém konať na Božiu dokonalú vôľu, či už je to pre sebeckosť alebo
zo strachu. Avšak riešením pre obidve je láska.  Láska nepozná sebeckosť, a láska takisto nemá
strach. Láska je Božie riešenie pre reálne problémy človeka. Možno neposlúchneš Boha a začneš
robiť  svoju vlastnú  agendu.  Možno Ho kvôli  strachu nepočúvneš  a  vyberieš  sa  iným smerom.
Pravda však je, že keď sa naučíš kráčať v láske a otvoríš svoje srdce k realite Jeho osobnosti, budeš
zakaždým zosúladený s Pánom. 

Žiaden človek však nemôže chodiť v láske pokiaľ neobjaví Ježiša. Keď spoznáš Ježiša, veci
sa zmenia. To je dôvod prečo kážeme evanjelium, aby ľudia mohli  poznať Ježiša a porozumeli
Božej láske a naučili sa v nej chodiť. 

 MODLITBA 
Drahý Otče,  ďakujem za  Tvoju  lásku  a  Ducha  ktorý  žije  vo  mne aby  ma sprevádzal  k

naplneniu Tvojej vôle pre môj život. Tvoja láska predstavuje základ mojich životných rozhodnutí a
moja najhlbšia túžba je stať sa tým k čomu si ma stvoril, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Efezským 3:17 – 19; 1.Korintským 13:13; Ján 15:9 – 11 
1.ročný Biblický plán: Matúš 21:33 – 22:1 – 14   &   Exodus 20 – 21 
2.ročný Biblický plán: Matúš 11:11 – 20   &   Genesis 31 


