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POZERAJ A NAŽÍVAJ ZO SVOJHO SRDCA
Lebo srdcom človek verí …. (Rímskym 10:10 ang KJV).
Ako znovuzrodený si do svojho srdca prijal život a náturu Stvoriteľa, to znamená prijať do
svojho ducha. Eventuálna transformácia a evidentná sláva v tvojej duši a tele sú výsledkom dopadu
a vplyvu života Božej prirodzenosti na tvojom duchu. Boh preto chce, aby si sýtil a rozvíjal svojho
ducha.
Tvoj duch je Božím chrámom; miesto kde prebýva Boh: tam sa nachádza Božie kráľovstvo
(Lukáš 17:20 – 21). Nečudujme sa keď je nám poradené strážiť si naše srdcia so všetkou
starostlivosťou: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život" (Príslovia
4:23). Každú vec potrebnú pre život nájdeš v tvojom srdci. Dom v ktorom budeš býať je v tvojom
srdci; peniaze čo potrebuješ sú v tvojom srdci; zdravie pre tvoje telo je takisto vo tvojom srdci!
Život vo svojej plnosti sa nachádza v tvojom srdci; preto sa nauč žiť zo srdca.
Keď žiješ zo svojho srdca to znamená z vnútra von, nebudeš sa trápiť o dianí tam vonku.
Tvoje zážitky nebudú určovať ako zareaguješ na situácie. Ekonomika sveta, alebo krajiny kde žiješ
môže byť v troskách, ale ty ostávaš nepohnutý, lebo si sa naučil ako sa radovať zo svojej prosperity
a vieš ju zapnúť z vnútra.
Nauč sa pozerať zo svojho srdca. To čo vidíš srdcom je viac reálne ako to čo vidíš cez
fyzické oči. 2.Korintským 4:18 uvádza „keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné
je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ Dívať sa srdcom znamená predvídať a chopiť sa realít
Evanjelia a nášho Kráľovského života.
Tie dôležitejšie veci života – večné veci – sú všetky v tvojom srdci; preto pozeraj dovnútra a
ži odtiaľ. Izaiáš 12:3 hovorí „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy“ kde sú tie studne či
pramene? Nachádzajú sa v hlbokých zátokách tvojho srdca!
MODLITBA
Požehnaný Hospodin, do Teba vkladám moju dôveru, žijem vyšší život aký si Ty pre mňa
predurčil. Z môjho vnútra nasledujem svetlo a nechávam sa sprevádzať Tvojím Duchom. Robím
pokrok obrovskými krokmi, triumfujem na celej ceste, lebo Ty si ma vysoko postavil a vybudoval si
moju cestu v sláve a prosperite, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:11; Príslovia 23:26; Lukáš 6:46
1.ročný Biblický plán: Matúš 22:15 – 46 & Exodus 22 – 23
2.ročný Biblický plán: Matúš 11:21 – 30 & Genesis 32
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VÝSLEDOK JEHO LÁSKY
Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou
mysľou (Matúš 22:37).
Keď učíme o Kristovej láske a hlavne ako Hospodin nedrží hriechy proti ľuďom, vždy je
niekto komu sa to nepáči. Hovoria, že dávame ľuďom licenciu robiť zlé veci; ako to môže byť?
Kristova láska predsa nikomu nikdy nedáva voľnosť hrešiť.
Pravda je taká, že čím viac sa učíš o Pánovi tým viac Ho miluješ; poznať Pána znamená
milovať Ho. Čím viac Ho miluješ o to menej chceš urobiť čokoľvek čo by bolo pre Neho urážlivé.
To je fakt!
Preto nie je pravda to ako Kristova láska spôsobuje, že ľudia chcú robiť zle pričom si myslia
ako sa z toho dostanú. Určite nie! To nie je výsledok. Výsledkom Božej lásky je viac lásky. Keďže
ty miluješ Pána a zachovávaš Jeho Slovo; robíš to čo On chce. Ježiš povedal „Ak ma milujete,
zachovávajte moje prikázanie ...“
Dôkazom tvojej lásky je zachovávanie Jeho Slova, a Jeho Slovo ťa naliehavo prosí
abstinovať od hriechu. Rímskym 6:1 – 2 uvádza „ … Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila
milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom?“ Využívame Jeho milosť
a lásku ale nikdy to neobrátime proti Pánovi.
Vždy si pamätaj, nik nepozná Ježiša bez toho aby Ho miloval. Ak Ho naozaj poznáš, budeš
Ho milovať. Biblia hovorí ako Ho milujeme, lebo On najskôr miloval nás. A my vieme ako nás On
miloval z posolstva čo sa dostalo k nám. Prijali sme to posolstvo a vstúpili do spoločenstva s Ním.
Keď sa už raz nachádzaš v spoločenstve s Pánom, všetko čo chceš robiť je milovať a tešiť
Hospodina; chceš Ho mať na prvom mieste vo svojom živote. Taký je nevyhnutný výsledok lásky.
Nič nepoteší Otca viac ako tvoja úprimná láska pre Ježiša Krista.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za Ducha Svätého, lebo On ma sprevádza na ceste spravodlivosti a
skutočnej svätosti. Čím viac poznám Teba o to viac Ťa milujem a túžim po vybudovaní Tvojej
spravodlivosti na celej zemi. Dnes sa modlím za hriešnikov vo svete, aby ich srdcia boli otvorené k
prijatiu Tvojej lásky a mohli byť tak prenesení z temnoty do úžasnej slobody Božích synov, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 10:16 – 17; Ezechiel 11:19 – 20
1.ročný Biblický plán: Matúš 23 & Exodus 24 – 25
2.ročný Biblický plán: Matúš 12:1 – 9 & Genesis 33
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NAHRADENIE STARÉHO NOVÝM
… ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku
pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa (Kolosenským 3:9 – 10).
V Kristovi máš omnoho viac ako len obyčajné náboženstvo. Keď si do svojho srdca
akceptoval Krista, prijal si tým život a temperament Boha. Doslova a dopísmena si bol nanovo
narodený; narodil si sa z Boha. Ján 1:12 – 13 prehlasuje „ Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa
deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z
vôle muža, ale z Boha.“
V Ježišovi Kristovi sa z teba stalo nové stvorenie. Odkedy si bol vzkriesený spoločne s
Kristom do úplne nového života, patrí ti vzkriesený život. Efezským 2:4 – 6 hovorí „Ale Boh, …
obživil nás s Kristom, … a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi.“ Keď
Ježiš zomrel, ty si zomrel s Ním. Keď bol On pochovaný, ty si bol pochovaný s Ním. Keď Ho Boh
vzkriesil z mŕtvych, ty si bol takisto vzkriesený spolu s Ním.
Ježišove vzkriesenie z mŕtvych znamenalo pre teba dostať nový život. On sa pri vzkriesení
znovuzrodil (Skutky 13:33). Povstal s novým životom, a teda vzkrieseným životom. Keď Biblia
hovorí „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“
(2.Korintským 5:17) to naznačuje ako došlo k náhrade starého života so vzkrieseným životom. Ty
nie si starý človek s charakterm čo hrešil. Tvoja minulosť je mŕtva; zomrela v Kristovi. Tvoja nová
nátura je teraz identifikovaná s Kristom: „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti,
aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života“
(Rímskym 6:4).
História zo všetkými pochybeniami, slabosťami a zlyhaniami bola pochovaná s Ním. Teraz
máš v Kristovi Ježišovi nový život. Aleluja!
MODLITBA
Spravodlivý Otče, ďakujem za realitu nového života bezúhonnosti, ktorú som dostal v
Kristovi. Starý charakter s úpadkami, slabosťami a zlyhaniami bol kompletne nahradený novým
životom spravodlivosti, víťazstvami, triumfom a silou. Kráčam v realite tohto nadprirodzeného
života, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:11; Efezským 4:20 – 24
1.ročný Biblický plán: Matúš 24:1 – 35 & Exodus 26 – 27
2.ročný Biblický plán: Matúš 12:10 – 21 & Genesis 34
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CHOP SA OBRAZU NOVÉHO SEBA
A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene
Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha (1.Korintským 6:11).
Vedel si o tom že pre znovuzrodeného je nesprávne vnímať seba ako „hriešika?“ Veľa ľudí
žije s touto mentalitou a to nám ukazuje prečo ostávajú neefektívni vo svojej Kresťanskej ceste.
Teraz ako si znovuzrodený je tvoj život nový a božský. Mal by si objať ten obraz nového seba. Ty si
spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi; ako je Ježiš tak si aj ty na tomto svete.
Maj silné vedomie o svojom novom živote v Kristovi, lebo práve to ti poskytne silu žiť nad
hriechom. Možno sa chceš opýtať „Ak je to pravda, prečo ešte stále robím zlé veci a rozmýšľam
nad nesprávnymi myšlienkami?“ Je tomu tak, lebo si sa plne neoddal a nepodriadil dominancii
Slova, respektíve nežiješ naplno Slovom a podľa Slova.
Pripomína to udalosť v 1.Korintským 6:9 – 11 časť z toho sme čítali v našom dnešnom
úvodnom verši. Apoštol Pavol napomenul niektorých Kresťanov v Korinte keďže ich spôsob života
nereflektoval novú prirodzenosť spravodlivosti akú prijali. No napriek tomu ich nenazval
„hriešnikmi.“ Pavol píše „Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho?
Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani
zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! A
takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána
Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. (1.Korintským 6:9 – 11).
Všimni si ako nepovedal „A takými ste vy niektorí ...“ miesto toho hovorí „ … a takými ste
vy niektorí boli“ teraz keď sa nachádzaš v Kristovi si očistený od všetkej nespravodlivosti. Bol si
zmytý; oddelený od hriechu a pripojený k Bohu a zároveň prehlásený za spravodlivého, v mene
Pánovom, a Duchu nášho Hospodina!
Rozoznaj svoju novú identitu; pozeraj na obraz nového seba a ži podľa toho. Študuj a
medituj na Slove; ono ukazuje tvoju reálnu slávu a odhaľuje aká je tvoja skutočná osobnosť. Ty si
spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi!
VYZNANIE
Ja som spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi; preto žijem s odvahou a bez akéhokoľvek
pocitu strachu, viny či odsúdenia. Odkedy je Pán moja spravodlivosť, mám dôveru v Neho, lebo
Jeho spravodlivosť ospravedňuje bezbožných. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 2:1 – 2; 1.Ján 3:9; 2.Korintským 5:21
1.ročný Biblický plán: Matúš 24:36 – 51 & Exodus 28
2.ročný Biblický plán: Matúš 12:22 – 30 & Genesis 35
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SILNÝ A NEPODDAJNÝ V DUCHU SVÄTOM
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 20:24).
Ako v prípade apoštola Pavla, nezáleží akým nepriateľom čelíme; v Duchu Svätom
ostávame stáť silno a neoblomne! Potvrdzujeme „Žiadna z týchto vecí nami nepohne.“ Aleluja!
Príležitostne, tvoja oddanosť voči Kristovi a presvedčenie o Evanjeliu budú testované; ako
veriaci žijúci podľa Božieho Slova, budeš zaiste prenasledovaný. Avšak ostaň povzbudený, lebo
väčší je On ktorý je v tebe ako všetci tvoji protivníci a prenasledovatelia dohromady. Môžu prísť
proti tebe z jedného smeru, ale rozpŕchnu sa pred tebou siedmimi.
Nikdy sa nedaj vyrušiť kvôli testom a skúškam čo prichádzajú k tebe; Hospodin ich dopúšťa
lebo pozná z akého materiálu si stvorený. Je z teba viac ako len premožiteľ (Rímskym 8:37); ty
zakaždým zvíťazíš. Panuješ a kraľuješ v únii s Kristom; nič ťa nedokáže zložiť na zem. O čo
divokejším výzvam čelíš, tým väčšie budú tvoje víťazstvá a svedectvá. Preto aj Jakub vo svojej
epištole napomína „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné
pokúšania“ (Jakub 1:2).
Dôvod pre ktorý Pán hovorí, raduj sa aj keď to vyzerá akoby celé peklo sa odtrhlo z reťaze,
je ten lebo On ťa pozná ako víťaza. Žiadna situácia akej čelíš nemá silu premôcť ťa. 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 nájdeme 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.“
Sila v tebe k tomu aby si vždy zvíťazil, neprestajne triumfoval, robil pokrok, stúpal do výšin
ako vežiak – vyčnievajúc vysoko nad a za nepriateľmi či prenasledovaním na tvojej ceste, tá sila
pochádza od Boha! Preto nikdy neostaň schúlený, nevzdávaj sa ani neoslabuj pod akýmkoľvek
tlakom. Ostaň silný a pevný, lebo ty si sa narodil aby si kraľoval, panoval a vyhrával. Nech je
požehnaný Boh!
VYZNANIE
Som narodený z Boha a tak som premohol svet i jeho upadajúci systém. Bez ohľadu na
zúriacu opozíciu ja víťazím; slávnostne triumfujem mocou Ducha Svätého ktorý vo mne hodne
pracuje. Som viac ako len premožiteľ. Ostávam presvedčený o mojom večnom víťazstve nad
satanom. V živote postupujem zo slávy do slávy, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:36 – 39; Jakub 1:2 – 4
1.ročný Biblický plán: Matúš 25:1 – 30 & Exodus 29 – 30
2.ročný Biblický plán: Matúš 12:31 – 38 & Genesis 36
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JEHO IMPOZANTNÉ SVETLO
Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu
vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného
svetla (1.Peter 2:9).
Biblia nám dáva poznať ako je Boh „svetlo“ a „otec svetiel“; zatiaľ čo my ako deti svetla,
prebývame vo svetle. O tom čítame v záverečnej časti nášho úvodného verša. Boli sme prinesení do
Božieho podivuhodného svetla; tam sa nachádza tvoje miesto vo sfére ducha; ty žiješ v Jeho
veľkolepom svetle. A preto v tvojom živote neexistuje žiadna temnota.
Pripomína to slová Ježiša v Jánovi 8:12 kde povedal „ … Ja som svetlo sveta. Kto mňa
nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ My máme a musíme kráčať v
rovnakom svetle v akom prebýva a z akého pôsobí Hospodin. To znamená chodiť v Jeho Slove,
lebo ono predstavuje svetlo (Žalm 119:105). Chodiť v Jeho svetle by malo vyústiť do stavu kedy
tvoja myseľ a vnímanie budú výsledkom Slova; teda ty vnímaš a žiješ svoj život jedine z
perspektívy Slova!
Božie Slovo by malo predstavovať jediné svetlo cez aké sa pozeráš. Pod ním uzrieš iba
možnosti a víťazstvá; budeš hľadieť na Božiu slávu; pritom ako ju vidíš tak rozprávaš a kráčaš
podľa nej. Keď súhlasíš s tým čo o tebe hovorí Slovo a vyznáš to, potom budeš kráčať v Božom
svetle. Boh ti dal Jeho Slovo na osvietenie tvojho chodníka, aby si nestretol tmu či neistoty pritom
ako prechádzaš životom.
Kolosenským 1:12 – 13 uvádza: „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať
účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného
Syna.“ Bol si vyvedený von z temnoty a prenesený do kráľovstva Božieho milovaného Syna kde sa
nenachádza žiadna temnota, hriech, smrť, zlo a korupčné vplyvy sveta. Bol si katapultovaný do
úžasnej slobody synov Božích. Pozeraj sa a nažívaj z tejto sféry; je to sféra víťazstva, dominancie,
pokoja a radosti naveky.
MODLITBA
Nech je požehnaný Hospodin. On ma vyviedol von z temnoty a bahna a postavil ma na
skale; tá skala ma pevne drží a opveňuje pred tlakom a protivenstvami života. Prebývam vo svetle
kde nie je žiadna temnota ani bolesť, len víťazstvo, nadvláda a sláva naveky, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským : 1:12 – 13; Príslovia 4:18; Izaiáš 60:1 – 3
1.ročný Biblický plán: Matúš 25:31 – 46 & Exodus 31
2.ročný Biblický plán: Matúš 12:39 – 50 & Genesis 37
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TRANSFORMÁCIA SLOVOM
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle … (Rímskym 12:2).
Ak máš zažiť nekončiace sa víťazstvá a postup na nebeskej ceste, potom musíš rozmýšľať,
rozprávať a konať v súhre s Božím Slovom. Ono má schopnosť vyprodukovať v tebe a pre teba
posolstvo aké zo sebou prináša. Keď rozmýšľaš o Slove ako nás povzbudzuje úvodný verš, tvoju
myseľ zaplavia nápady a obrázky úspechu a nekončiacich sa možností i víťazstva.
Pamätaj, ty znázorňuješ charakter svojich myšlienok; preto keď sú tvoje úvahy v súhre s
ustanovením evanjelia, potom aj tvoj život bude reflektovať to isté. Slovo slúži ako Božia moc na
premenu tvojho života. Keď počuješ Slovo, musí od teba prísť odozva a práva ona prinesie
transformáciu. Táto premena je niečo čo môžeš a mal by si zažívať pravidelne.
Zakaždým ako počuješ Slovo, ide o príležitosť ako byť premenený zo slávy na slávu.
2.Korintským 3:18 uvádza „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď
Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ Tvoja sláva sa navyšuje pritom ako
študuješ a medituješ na Slove, pretože sláva Boha spočíva v Jeho Slove. Atmosféra sa zmení na
tvoju priazeň, zatiaľ čo ty hovoríš slová v súhlase s Bohom.
Aj naďalej pokračuj s hovorením Slova a to bez ohľadu na výzvy akým si vystavený.
Zanedlho sa v tej situácii zjaví Božia sláva. Sláva Slova je „dokonalá sláva“ a dokáže odraziť každú
tmu. Aleluja! Tá sláva sa roztvorí pritom ako sa modlíš v Duchu a hovoríš Božie Slovo. Niekedy
ešte v štádiu vyznávania Slova môže doslova dôjsť k styku s úspechom, víťazstvom a prevahou v
tvojom duchu. Je tomu tak, lebo tieto veci sú vrodené do tvojho ducha a hovorením Slova spôsobíš
ich manifestáciu.
Ak dovolíš Slovu, ktoré je všemocné, živé a ostrejšie ako dvojsečný meč (Židom 4:12),
nadobudnúť nadvládu vo svojom živote, budeš žiť nadprirodzený život. Staneš sa nezlomný a
triumfálny nad okolnosťami. Maj myslenie Slova; nech je Slovo tvoje hlavné zameranie! Takým
spôsobom bude celý tvoj život v súhre s dokonalou vôľou Boha pre teba.
MODLITBA
Odkedy sa Slovo stalo môjím životom a riadi ma zo slávy na slávu prežívam túto slávu Boha
v mojej službe, zdraví, zamestnaní, rodine a financiách. Moja myseľ je obnovená a zaliata s
myšlienkami spravodlivosti, postupu, možností, víťazstva, dokonalosti, úspechu a hojnosti, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 23:7; Filipským 4:8; Židom 4:12 (študijný výklad)
1.ročný Biblický plán: Matúš 26:1 – 30 & Exodus 32 – 33
2.ročný Biblický plán: Matúš 13:1 – 9 & Genesis 38
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ZMAZANIE NAŠICH PRIESTUPKOV
V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti
(Efezským 1:7).
Na veľa miestach kde je použité slovo „odpustenie“ je vhodnejší preklad „omilostenie.“ To
znamená oslobodenie, prepustenie, oddelenie; ide o stav kedy sa s priestupkom či previnením
nakladá akoby nikdy neexistovali. Tvoja chyba je vnímaná – nikdy sa tak nestalo; dôjde k
totálnemu odlúčeniu tej chyby od teba a tvojej histórie. Dokážeš si to predstaviť?
Niekto môže uvažovať „Ako to vôbec môže byť?“ O tom presne čítame v mašom úvodnom
verši. Boh to urobil podľa bohatstva Jeho milosti. Znamená to, že Hospodin má kapacitu kompletne
separovať človeka od jeho hriechov akoby žiaden hriech nebol ani spáchaný a to na základe krvi
Ježiša Krista! To nie je o odpustení. Odpustenie znamená udeliť pardon; teda už viac nemusíš
nastúpiť na výkon trestu, hoci záznam o tebe ako o previnilcovi stále ostáva.
Keď sme vyrastali ako mladí Kresťania učili sme sa isté veci, ktoré neboli celkom presné.
Jedno z takýchto učení bolo o tom ako hriešnik získa omilostenie zatiaľ čo Kresťan odpustenie.
Keď si znovuzrodený tvoje hriechy sa zrušia, ale potom ak urobíš čosi nesprávne prijmeš (len)
odpustenie.
Skús sa nad tým zamyslieť: ak hriešnik dostane omilostenie a jeho hriechy sú kompletne
odstránené a nikdy viac nebudú opäť spomenuté, prečo by hriechy Kresťana mali ostať
zaznamenané? Kresťan by nemal dostať niečo menej ako hriešnik. To čo nachádzame v Kristovi je
omilostenie od hriechov.
Čo sa stane keď vyparatíš niečo zlé? Automaticky dochádza k očistenie krvou Ježiša: „Ale
ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna,
nás očisťu je od každého hriechu“ (1.Ján 1:7). Aleluja!
MODLITBA
Ďakujem požehnaný Otče, za Tvoju láskavosť. Ty si sa postaral o milosť z hriechu pre svoje
deti. Modlím sa, aby Kresťania všade vo svete vstúpili do tohto poznania a odmietli byť držaní
obvineniami nepriateľa pritom ako kráčajú v Tvojej milosti a spravodlivosti, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym: 4:6 – 8; Židom 8:10 – 12; Židom 10:16 – 18
1.ročný Biblický plán: Matúš 26:31 – 56 & Exodus 34 – 35
2.ročný Biblický plán: Matúš 13:10 – 23 & Genesis 39
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NEVEDIE NÁS SNAMI
Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží (Rímskym 8:14).
V Novom Zákone nás Boh nevedie cez sny. Biblia neuvádza „Lebo všetci, ktorých vedú sny,
sú synovia Boží“ miesto toho hovorí „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, ...“ Možno sa chceš
opýtať „A čo potom Skutky 2:17; nedáva to indikáciu ako Hospodin stále vedie cez sny?“ Nie, On
to nerobí.
Keď Biblia hovorí v Skutkoch 2:17 „ … V posledné dni vylejem zo svojho Ducha na
všetkých ľudí, … a vaši starci snívať sny.“ V tomto kontexte boli sny určené pre generáciu ľudí
fungujúcej na zmyslovom poznaní. Ak si mal skutočný sen potom ide o posolstvo od Pána, pričom
hlavný zámer sa kladie na teba; ty si hlavný motív toho sna a teda nie je ním iný človek.
Boh nikdy nedal sen jedného človeka niekomu druhému. Jób povedal „Hospodin rozpráva k
ľuďom vo sne počas noci, spečaťuje im ponaučenie, aby ich varoval pred vlastnou deštrukciou“
(čítaj Jób 33:15 – 18). Tak to uvádza Starý Zákon. Nikdy to nebolo o iných ľuďoch.
Niektorí dokonca uverili snom aké o nich mali iní ľudia a začali vyhľadávať „vyslobodenie“
čo je absurdné. Ak si znovuzrodený, Boh ti nepošle varovanie vo sne iného človeka. Sny iných ľudí
sú určené len pre nich a nie teba. Neľakaj sa z takých snov.
Odkedy Duch Svätý na deň Turíc začal svoju službu v cirkvi ako vidíme v Skutkoch
kapitole 2, žiadnemu z apoštolov ani nikomu inému v Novom Zákone nebolo slúžené vo sne.
Rovnako to platí aj dnes. Pán ťa vedie napísaným Slovo a cez Jeho svetlo v tvojom duchu (tým
rozumieme vnútorného svedka). Ten vnútorný hlas či svedok vždy svedčí o Slove. Poskytuje vízie a
rôznorodé zjavenia, ale zaiste nevyužíva k tomu sny iných ľudí čo sa teba týka. Pán povedal „ moje
ovce počuje môj hlas ...“ (Ján 10:27).
Preto nezakladaj svoj život na snoch; ak snívaš sen ktorý je v súlade s Božím plánom
ohľadne teba, vyžiadaj si tak v Ježišovom mene. V inom prípade ten sen odhoď bokom a nezaoberaj
sa ním. Ži na Slove a Hospodinových ustanoveniach v Kristovi.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za dar Tvojho Ducha. On spôsobuje, že môj život ide v smere tvojej
perfektnej vôle akú si určil pre mňa. Žijem v Duchu a takisto aj kráčam v Duchu. Tebe sa oddávam
a tak som bol riadený a poučený vo všetkých otázkach života, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 33:15 – 18; Jeremiáš 23:28
1.ročný Biblický plán: Matúš 26:57 – 75 & Exodus 36 – 37
2.ročný Biblický plán: Matúš 13:24 – 33 & Genesis 40
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KÁZAŤ LÁSKU A SPRAVODLIVOSŤ
… Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne (Rímskym 14:22).
Niektorým ľuďom sa páči keď je kázané o odsúdení a treste. Preferujú počuť viac o hriechu
a jeho rozsudku. Avšak strach z rozsudku nikdy nepriniesol spravodlivosť či Božiu lásku.
Evanjelium znamená dobrú správu a práve to Ježiš kázal a učil. On povedal „ … Choďte po celom
svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Marek 16:15).
Nestačí že kážeš posolstvo o Ježišovi Kristovi; to posolstvo musí byť o Jeho čistej láske,
omilostení od hriechov a Jeho dare spravodlivosti pre každého kto uverí. Veď Ježiš všetko z toho
urobil možným. Nekáž o odsúdení a trestaní; káž Jeho lásku a spravodlivosť.
Niektorým sa nepáči ako kážeme hriešnikom o spravodlivosti a Kristovej láske.
Neuvedomujú si že spravodlivosť nie je vlastne darom pre Kresťanov, ale pre hriešnikov. Kresťan
sa predsa narodil ako spravodlivý. Hriešnik pritom ako počuje a uverení posolstvu Evanjelia
akceptuje večný život a ten má v sebe zabalený dar spravodlivosti.
Keď kážeme spravodlivosť ľudia sa chopia spravodlivosti a keď tak urobia začnú aj
spravodlivo žiť. Je tomu tak, lebo spravodlivosť znamená charakter; ide o náturu Boha
implantovanú do ducha toho človeka ktorý sa znovuzrodil pričom má udelenú schopnosť
spravodlivo žiť. Správne žitie je produktom spravodlivosti. Ak nie si najskôr spravodlivý,
nedokážeš správne žiť, pričom jedine Boh dáva spravodlivosť. Ako vidíš vôbec to nie je o dobrých
skutkoch.
Dôvod prečo kážeme evanjelium je ten, lebo jedine cez evenjelium sa odhaľuje Božia
spravodlivosť. Pavol povedal „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo) …. Zjavuje sa v ňom
zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru (Rímskym 1:16 – 17). Všimol si si to?
Preto ak nekážeme pravdivé evanjelium, ľudia nikdy nepochopia spravodlivosť a to zmarí
účel pre aký prišiel na svet Kristus. On prišiel aby urobil z ľudí synov Božích; prišiel aby z
hriešnikov urobil spravodlivých. On prišiel aby nás urobil jedných s Otcom a mali sme tak Jeho
život a charakter spravodlivosti. Aleluja!
VYZNANIE
Milujúci Otče, ďakujem za priezračnú lásku ktorá je tak hojne vyliata na všetkých;
omilostenie od hriechu sa stalo možným smrťou v Ježišovom zastúpení a následným darom
spravodlivosti pre každé kto uverí. Dnes je tvoja spravodlivosť odhalená a akceptovaná zatiaľ ako
všade vo svete veľa ľudí počuje a prijíma Evanjelium. Mnoho je spasených, uzdravených a
vyslobodených, temnota je rozptýlená na slávu a chválu tvojho mena. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 6:13 – 14; 2.Korintským 5:21
1.ročný Biblický plán: Matúš 27:1 – 26 & Exodus 38 – 39
2.ročný Biblický plán: Matúš 13:34 – 43 & Genesis 41
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SVÄTÍ A BEZ VINY
Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním
(Efezským 1:4).
Židom 3:1 uvádza „Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola
a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša.“ Postrehol si ako sme nazvaní „svätými bratmi“? Jedine
Hospodin môže niečo také povedať! Tvoji susedia, priatelia, rodinný príbuzní a podobne ťa možno
nepovažujú za svätého, ale Boh hovorí že ním si a Jeho verdikt je to čo sa počíta. Nemáš z toho
radosť?
Ty nie si svätý ani spravodlivý pre svoje činy, ale z dôvodu toho lebo žiješ v prítomnosti
Boha a máš Jeho charakter spravodlivosti. On ti dal Jeho spravodlivosť ako dar: „ … budú kraľovať
v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rímskym 5:17). Pred Stvoriteľom si
vyrovnaný; proti tvojmu menu neexistuje záznam o hriechu či previnení. Z toho dôvodu Pán hovorí
ako si bez viny.
Smutné je, že niektorí nedokázali dať nabok vlastné previnenie. Priviedli neefektívnosť do
svojej viery a života pre nadmerné seba obviňovanie a to je zlé. Tvoje svedomie by ťa nemalo držať
v zajatí viny a odsúdenia, pretože Ježiš, Syn Boží, zomrel v tvojom mieste. On zaplatil definitívnu
cenu za tvoje hriechy. Biblia hovorí v Skutkoch 13:38 – 39 „ … sa vám skrze Neho zvestuje
odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol
ospravedlniť.“
Vieš čo to obnáša byť ospravedlnený? Znamená to byť prehlásený za spravodlivého; byť
zbavený; obvinenie proti tebe bolo zamietnuté lebo ty si nikdy nezhrešil. Ako je to možné? Veď
predsa Ježiš prebral tvoje miesto a teraz sa nachádzaš tam kde je On. Ako ťa Boh teraz vníma? Vidí
ťa ako svätého, posväteného a pripojeného k sebe. Aleluja.
Pokiaľ si neuvedomíš, že Boh teba urobil svätým, nikdy nebudeš žiť svätý život. Dokážeš
jedine žiť takým životom ako ti dal Hospodin. Pes žije psím životom; ľudia žijú ľudským život,
lebo im patrí život ľudských bytostí. Rovnako odkedy my máme život a náturu Boha, sme svätí a
môžeme žiť ako svätí. Nech je požehnaní Boh!
MODLIBA
Drahý Otče, ďakujem za uvedenie ma pred sebou v láske a bez viny, ako dokonalého,
svätého, bez obvinenia a pokarhania! Ďakujem za smrť, pochovanie a slávne vzkriesenie Ježiša
Krista, cez ktorého teraz stojím naveky vyrovnaný v Tvojej prítomnosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:21 – 22 (študijná Biblia); Efezským 2:8 – 9
1.ročný Biblický plán: Matúš 27:27 – 44 & Exodus 40
2.ročný Biblický plán: Matúš 13:44 – 52 & Genesis 42
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SI ZAPEČATENÝ S DUCHOM SVÄTÝM
V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho,
boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým (Efezským 1:13).
Niekoľko rokov dozadu boli tí, ktorí kázali a učili o tom ako po svojom znovuzrodení
potrebuješ byť „zapečatený s Duchom Svätým.“ Zvykli zvolávať ľudí v cirkvi, kládli na nich ruky a
povedali „Buď zapečatený v mene Ježiš.“ Vo svojich mysliach tak povediac „zaplombovali“ týchto
Kresťanov. Neostáva nám nič iné len sa čudovať odkiaľ to celé mali, lebo Kresťan pri novom
narodení už bol „zapečatený s Duchom Svätým“.
V našom úvodnom čítaní sa kladie dôraz na tú časť kde sa píše „ste spečatení zasľubeným
Duchom Svätým.“ Keď si prijal Ducha Svätého, bol si spečatený. Stalo sa tak Duchom Svätým; nie
je to špeciálny ani typický zážitok. Čo to znamená byť zapečatený obzvlášť v kontexte tohto verša?
Keď je dokument zapečatený, znamená to pečať alebo nejaká známka boli prilepené ako
garancia autentickosti a vlastníctva. Keď napríklad vidíš na dokumente Prezidentskú pečať,
znamená to, že ten dokument prišiel od Prezidenta a má jeho autoritu. Pečať takisto znamená
naplnenie a skompletizovanie určitej transakcie.
Existujú tri veci pre ktoré slúži zapečatenie Duchom Svätým: vlastníctvo, bezpečnosť a
autentickosť. Teraz keď si znovuzrodený a spečatený s Duchom Svätým, satan sa nemôže teba
dotknúť, lebo Hospodinova značka sa nachádza na tebe. Božia ruka spočíva na tebe. Žalm 91:7
uvádza „Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži.“
Potom desiati verš hovorí „nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu.“ Prečo? Je
tomu tak, lebo Božia pečať je na tebe! Tá pečať – označenie – ťa oddeľuje od nebezpečenstva.
Ako Božie dieťa si ochránený a uchovaný mocou Ducha Svätého. Jeho sláva ťa pokrýva.
Keď toto pochopíš, diabol nebude mať priestor v tvojom živote. Strach nenájde miesto u teba. Ak si
atakovaný chorobou, nemocou či slabosťou prikážeš im aby zaraz opustili tvoje telo. Každý deň
budeš žiť v dôvere ako nič zlé nemôže proti tebe fungovať, lebo pečať Hospodinova je na tebe.
Chváľme Boha!
VYZNANIE
Mám pečať Ducha Svätého! Som ochránený a uchovaný od újmy, lebo ako hory obklopujú
Jeruzelem takisto aj ja som ponorený do Pánovej ochrany. Jeho božská moc mi udelila všetko čo
vyžadujem pre zbožnosť i život. Odkedy prebývam v Kristovi, žiadna zbraň nebude proti mne
úspešná. Nech je naveky požehnaý Hospodin!
Rozšírené štúdium: Žalm 125:1 – 3; Žalm 91: 1 – 10
1.ročný Biblický plán: Matúš 27:45 – 66 & Kazateľ 1 – 3
2.ročný Biblický plán: Matúš 13:53 – 58 & Genesis 43
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DOKONALÝ V SPRAVODLIVOSTI
A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných
za pastierov a učiteľov, na zdokonalovanie svätých, pre prácu služby ... (Efezským 4:11 – 12 ang
KJV).
Naša spravodlivosť je z Boha a preto je dokonalá. Nepotrebovali sme sa na ňu sami od seba
kvalifikovať; Ježiš Kristus nás kvalifikoval pred Otcom aby sme boli účastníkmi na božskej
prirodzenosti a teda účastníkmi na Jeho spravodlivosti. 2.Korintským 5:21 uvádza „Toho, ktorý
nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“
Aké je to inšpirujúce!
Niektorí Kresťania to nepochopili; a tak vnímajú seba ako nespravodlivých a nedokonalých.
Avšak ty ako znovuzrodený si aj svätý. Taká je jednoducho tvoja nátura, lebo ten Jeden ktorý dal
život tebe je dokonalý. Židom 10:14 hovorí „Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa
dajú posvätiť.“ Kolosenským 2:10 ang KJV „a aj vy ste kompletní v Ňom, ktorý je hlavou každého
kniežatstva a moci.“ Slovné spojenie „ ste kompletní“ znamená perfektnosť; ty si perfektný v Ňom;
Kristus je tvoja dokonalosť.
Možno sa chceš opýtať „Neoznačuje náš úvodný verš svätých ako nedokonalých keďže sa
tam spomína príprava svätých?“ Nie, ten verš neznamená urobiť zo svätých ešte lepších a viac
dokonalých; je to preložené z gréckeho slova ʻkatartismosʼ čo znamená vystrojiť alebo vytrénovať
svätých na dielo služby.
Uvažuj nad tým: keď sa narodí dieťa tak je dokonale ľudské rovnako ako jeho rodičia. Dieťa
tým, že sa kŕmi na správnej strave začne rásť. Zároveň potrebuje byť vytrénované a vybavené s
vedomosťami ako majú dospelí ľudia. Presne na to myslel apoštol Pavol keď odkázal na
„zdokonalenie svätých.“
Ako prijímaš do svojho ducha Božie Slovo, zároveň si vystrojený pre funkčnosť a
vykonanie diela služby. Trénuješ sa v živote spravodlivosti. Božia spravodlivosť už spočíva v
tvojom duchu, ale cez Slovo sa stávaš zručnejší v doktrínach, chápaní a aplikovaní tvojej
spravodlivosti v Kristovi.
VYZNANIE
Som Božia spravodlivosť v Kristovi Ježišovi a nachádzam sa v únii s Ním. Kraľujem v
živote. Aké je to požehnanie byť výrazom Jeho spravodlivosti a tiež prinášať ovocie spravodlivosti
na slávu Jeho mena! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 64:6; Efezským 2:8; Židom 10:14
1.ročný Biblický plán: Matúš 28 & Kazateľ 4 – 5
2.ročný Biblický plán: Matúš 14:1 – 10 & Genesis 44
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VYVOLENÝ PRE POŽEHNANIE
A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29).
Náš dnešný verš sa zmieňuje ak patríš Kristovi potom si potomok Abraháma a dedič podľa
zasľúbenia. Odhaľuje to podstatu všeobecnej domnienky a teda, že nie každý môže byť úspešný.
Hoci v istom slova zmysle je pravda ako nie každý dokáže byť úspešný. Hlavná vec je tá, že to
neplatí pre Božie deti, lebo my sme Boží dedičia a spoludedičia s Kristom. Už teraz sme úspešní a
prosperujúci.
Povedzme že sa ocitneš v probléme. Odkedy si ty potomok Abraháma, požehnanie ťa
dokáže vyviesť von z tej ťažkosti; a zároveň sa postará aby lokalizovalo pre teba riešenie. Ak máš
otázky, požehnanie ti vnukne odpovede buď z vnútra alebo ťa nasmeruje inam kde nájdeš
odpovede. Pochop niečo o požehnaní; je to účinok a výsledok Hospodinovej prítomnosti v tvojom
živote. Biblia sa zmieňuje ako bol Jozef prospešný, pretože Boh bol s ním (Genesis 39:2); čo sa
teba týka je to omnoho lepšie: Pán je v tebe!
Veľa Božích detí potrebuje vojsť do plného poznania Kresťanstva. Potrebujú vedieť čo
Hospodin v Kristovi Ježišovi pre nich a v nich vykonal. Efezským 1:3 uvádza „Požehnaný Boh a
Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým
duchovným požehnaním.“ My sme už požehnaní so „VŠETKÝMI“ duchovnými požehnaniami na
nebeských miestach v Kristovi Ježišovi. Ty už máš všetko potrebné pre život a zbožnosť:
spravodlivosť, zdravie, prosperitu, víťazstvo, úspech, radosť, pokoj a každé požehnanie od
Hospodina je tvoje v Kristovi.
Každý deň nažívaj s vedomím ako veľmi si požehnaný. Rozmýšľaj o svojom vyvolení a
povolaní do života požehnania. Rozmýšľaj o požehnaní; hovor požehnanie a kráčaj v požehnaní.
VYZNANIE
Prehlasujem – všetky veci – dokonalé zdravie, prosperita, úspech, radosť, pokoj a víťazstvo
sú moje v Kristovi. Odkedy som Abrahámov potomok, ostávam požehnaný a žijem v superhojnosti.
Nech je požehnaný Hospodin!
Rozšírené štúdium: Józue 1:8; Galatským 3:27 – 29; 1.Peter 3:9
1.ročný Biblický plán: Marek 1:1 – 20 & Kazateľ 6 – 7
2.ročný Biblický plán: Matúš 14:11 – 21 & Genesis 45
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AUTOMATICKÉ OČISTENIE
V ktorom máme svoje vykúpenie – omilostenie z hriechov (Kolosenským 1:14 ang EBR).
Nemáš radosť z toho keď počuješ ako sú v Kristovi všetky naše hriechy prepáčené či už
minulé, šúčastné aj tie budúce? Predstav si ak niekto povie - o naše hriechy v budúcnosti sa
nepostará Ježišova krv. Kedy potom ak vôbec dôjde k ich náprave? Kedy budú odpustené?
Ak napríklad Kresťan na pracovisku spácha hriech a povie si „Táto kancelária neprispieva k
tomu aby som sa teraz dokázal modliť; budem sa ponáhlať s prácou aby som išiel rýchlo domov a
tam sa pomodlím a zmierim s Bohom.“ Zatiaľ čo je ešte stále v práci zaznie trúbenie a zrazu dôjde
k vytrhnutiu Cirkvi. Dostane sa dotyčný do neba alebo ostane zabudnutý?
Teraz možno uvažuješ „S tým veriacim Kresťanom je koniec! Nemôže ísť do neba.“ Ak si to
myslíš, znamená to, že naozaj nepoznáš Pána. On je veľmi zanietený pre tvoju spásu aby ťa nechal
zabudnutého len preto, lebo si spravil chybu. Hospodin poskytol pre Kresťanov automatické
očistenie! O tom učí Slovo.
Ľudia čo premeškajú vytrhnutie budú tí, ktorí nekráčali v Jeho svetle; ktorí Ho nepoznali a
nemilovali. Púhy fakt uznania, že si vykonal niečo nesprávne a mal si záujem povedať o tom Pánovi
ukazuje, že Jeho svetlo sa nachádza v tvojom srdci.
Teraz si prečítaj o čom sa Slovo zmieňuje v 1.Ján 1:7 „Ale ak chodíme vo svetle, ako On je
vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého
hriechu.“ Záverečná časť verša nehovorí o tom ako budeme očistení potom čo sa modlíme k Bohu
za odpustenie; nie! Takisto nehovorí ako nás krv Ježiša očistí od hriechu; nie je to nič futuristické; v
tom verši je použitý automatcký priebehový proces! Jeho krv nás OČISŤUJE zakaždým ako príde
potreba.
A hádaj čo? To automatcké očistenie od tvojich hriechov je pred Bohom legálna záležitosť.
Už to viac nie je voľba rozhodnutia od Boha; ide o ospravedlnenie Kresťana. Aleluja!
Preto je dôležité aby sme vedeli, porozumeli a kráčali denne vo svetle Božieho Slova a nie v
ľudských domnienkach. Kráčaj vo svetle svojej spravodlivosti, prinášaj radosť Pánovi so svojím
životom a nebudeš sa musieť trápiť nad hriechom, lebo tvoja nátura v Kristovi nie je vystavená
hriechu.
VYZNANIE
Kráčam a žijem v spravodlivosti. Satan nemá vo mne nič, lebo v Kristovi Ježišovi mojom
Pánovi som bol ospravedlnený od všetkých vecí od ktorých som nemohol byť omilostený zákonom
Mojžiša. Kráčam s vedomím Otcovej povahy vo mne. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 4:6 – 8; Micheáš 7:18 – 19 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Marek 1:21 – 45 & Kazateľ 8
2.ročný Biblický plán: Matúš 14:22 – 33 & Genesis 46
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SLOVO ZMIEŠANÉ S VIEROU
Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jakub 1:22).
Viera znamená činiť na Slovo. Božie Slovo je všemocné pričom má schopnosť
vyprodukovať v tebe presne to o čom hovorí. Avšak Božie Slovo určené tebe neprinesie žiaden
výsledok pokiaľ naň nekonáš; Slovo zmiešané s vierou je to čo prináša výsledky. Čo je viera?
Jednoducho povedané, je to odpoveď ľudského ducha na Božie Slovo.
Zakaždým ako počuješ Božie Slovo, viera prichádza do teba v podobe Slove. A keďže
Slovo je v tvojom duchu viac reálne ako všetky fyzické okolnosti, dokáže ťa pohnať k činu. To bolo
čo urobil Abrahám; on zmiešal Slovo s vierou. Činil na to čo počul. V knihe Genesis 17:5 mu
Hospodin povedal „ … lebo som ťa urobil otcom mnohých národov“ V tom čase bol Abrahám stále
bezdetný. Biblia hovorí Abrahám uveril „ … Bohu, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto,
povoláva, ako by bolo“ (Rímskym 4:17).
Nasledovné verše 19 – 21 hovoria „A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo
- veď mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere,
ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu ...“ Môžeš to byť ty? Môže to byť opis tvojej viery?
Malo by to a musí to tak byť. Biblia hovorí aby sme my „ … napodobňovali tých, čo svojou vierou
a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení“ (Židom 6:12).
Rovnako ako Abrahám, zakaždým vytvor správne prostredie k tomu, aby Slovo mohlo v
tvojom živote produkovať výsledky. Zmiešaj Slovo s vierou. Odmietni uvažovať nad fyzickými
okolnosťami. Odmietni zapochybovať o Božom Slove cez nevieru. Áno Božie Slovo nikdy
nezlyháva, pričom účinnosť Božieho Slova v tvojom živote závisí na tvojej odpovedi k Slovu. Preto
stoj na Božom Slove sám za seba; nech je z teba činiteľ Slova a tvoj posun, víťazstvá a úspechy
nielen že budú evidentné, ale takisto trvácne.
VYZNANIE
V každom čase a po všetky obdobia, bez ohľadu na okolnosti či nepriaznivé situácie,
vyberám si cestu viery. Na základe Slova mám istotu o tom, že som ten kto Hospodin hovorí som,
patrí mi čo Hospodin hovorí mne patrí a môžem robiť všetko to čo On hovorí môžem! Moja viera
dnes a navždy prevláda. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:17; Židom 11:6
1.ročný Biblický plán: Marek 2:1 – 22 & Kazateľ 9 – 1 0
2.ročný Biblický plán: Matúš 14:34 – 15: 1 – 9 & Genesis 47
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NAČÚVAJ JEHO RADU
Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma (Ján 10:27).
Veľa ľudí sa dnes ocitá v dileme, pretože ignorujú Ducha Svätého; robia dôležité životné
rozhodnutia pričom nevedomky ignorujú Jeho radu. Ak nasleduješ Jeho radu vo všetkých veciach,
tvoj život nebude poznať stres; bude oveľa viac dokonalý a plný slávy.
Mať Ducha Svätého žijúceho v sebe je to najväčšie požehnanie zo všetkých. On znamená
tvoju výhodu a tajomstvo pre skvelý a úspešný život. Preto musíš rozoznať a využiť Jeho
prítomnosť a smerovanie ktoré udáva.
Kristus sa stal tvojou múdrosťou a teda hlas Ducha Svätého je Božia múdrosť. Ten hlas
vedie, vydáva inštrukcie a sprevádza ťa. Nerob veci ani neži bezcieľne; nechaj sa Ním viesť.
Rímskym 8:14 hovorí „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.“
Vždy zo svojho vnútra načúvaj Jeho radu; On rozpráva k tebe o záležitostiach života práve
cez Slovo. Pretože Jeho rada a hlas nie sú voči nám príliš silné ani ostré, veľa veriacich Ho
ignoruje pričom je to na ich ujmu.
Precvičuj počúvanie hlasu Ducha Svätého. On sa vždy snaží k tebe rozprávať a nakoniec aj
rozpráva a dokonca viac ako ty chceš počúvať Jeho hlas. On nám dal Písmo; kompletné posolstvo
Evanjelia. To je náš manuál plný inštrukcií do života.
K tomu aby si Ducha Svätého dokázal počuť, potrebuješ byť viac s Ním zoznámený a
familiárny s Jeho hlasom. K tomu príde cez štúdium a meditáciu na Slove. Pamätaj si, On je autor
Svätého Písma. Taksito sa mušíš naučiť odpovedať Duchu Svätému tým správnym spôsoboma a
rovnako promptne!
MODLITBA
Požehnaný Otče, ty si môj úžasný Radca, a ja sa spolieham na tvoju radu ktorá ma prenesie
všetkými vekmi. Tvoja dokonalá vôľa je predomňou zjavená pritom ako kráčam vo svetle tvojho
Slova a napĺňam môj božský údel, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 16:7; Izaiáš 30:21
1.ročný Biblický plán: Marek 2:23 – 3:1 – 12 & Kazateľ 11 – 12
2.ročný Biblický plán: Matúš 15:10 – 20 & Genesis 48
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HOVORIŤ MÚDROSŤ
My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; … ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v
tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu (1.Korintským 2:6 – 7).
Boh očakáva od teba neustále obnovovať svoju myseľ so Slovom, aby si tak dokázal
myslieť, hovoriť a žiť vyšší život v Kristovi. V tomto vyššom živote hovoríme múdrosť. Božia
múdrosť je Božie Slovo.
Napríklad možno sa cítiš vystresovaný, alebo zoslabnutý napriek tomu potvrď „Mám v sebe
Boží život!“ Ľudia vo svete a duchovne nedospelí sa nedokážu vniesť do takéhoto druhu
rozprávania; nechápu múdrosť Boha akou my rozprávame, odkedy to nie je na ich úrovni.
Zamysli sa nad tým: Boh povedal Abrahámovi „Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale
Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov“ (Genesis 17:5). Dobre
vedel ako tie slová znamenali Božiu múdrosť. Veď bolo prirodzene nemožné mať v takom veku
deti. Tiahlo mu na sto rokov a rovnako stará a ktomu ešte neplodná bola aj jeho žena.
Hneď na to, Abrám okamžite usporiadal svoje vyznanie s Božou múdrosťou a začal sa
predstavovať každému podľa nového mena „Abrahám“ čo znamená „otec národov.“ Netrápilo ho či
sa ľudia budú z neho vysmievať alebo pohŕdať ním; on zachovával svoje vyznanie Božej múdrosti a
tak prišiel na svet Izák.
Ako medituješ na Božom Slove, pokračuj s prehlasovaním tých vecí aké Hospodin povedal
týkajúc sa teba, bez toho aby si bral na zreteľ pretrvávajúce prirodzené okolnosti. Nezáleží ak
teoretici povedal že tá choroba je neliečiteľná; pokračuj s tvrdením „Kristus je môj život! Kristus
ma uceľuje; Kristus mi dáva múdrosť! Kristus vo mne predstavuje dokonalý božský život! Jeho
nadprirodzená pôsobnosť robí zo mňa neporaziteľného, čulého, posilneného a energetického.“
Rob tak každý deň, prerušovane s hovorením v jazykoch a garantujem ti, že choroba sa z
tvojho tela čochvíľa vytratí. Aleluja!
VYZNANIE
Som presne to čo Boh hovorí o mne! Som ako strom zasadený pri brehu rieky, prinášam
ovocie počas sezóny aj mimo nej! Som viac ako premožiteľ, lebo Ten väčší žije vo mne. Kristus je
môj život a Jeho sláva je odhalená vo mne a cez mňa. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:4 – 7
1.ročný Biblický plán: Marek 3:13 – 35 & Leviticus 13 – 14
2.ročný Biblický plán: Matúš 15:21 – 28 & Genesis 49
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BUĎ PRÍKLADOM
… , ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote
(1.Timotejovi 4:12).
Súhrn napomenutia Ducha určenom pre nás cez slová apoštola Pavla v otvárajúcom verši
hovorí ako byť príkladom. Nebuď Kresťan ktorého správanie a životný štýl sú diskutabilné.
Niektorí ľudia sa správajú nechválihodne a to sa odzrkadľuje ako zaobchádzajú s inými ľuďmi; či
už ide o ich zamestnancov, kolegov alebo dokonca nadriadených. Ich charakter a správanie
nezodpovedajú tými Kristovimi.
Vo svojom živote sa rozhodni vždy a vo všetkých veciach tešiť Pána a tak budeš kráčať v
plnosti Jeho požehnania. Ešte stále sme na začiatku roka a preto si sprav zhodnotenie. Ak tvoje
chovanie v živote nie je súvislé so Slovom, pristúp k náprave, aby si zažil slávu Božieho Ducha vo
svojom živote tak ako to má byť!
Uisti sa že tvoja myseľ aj myšlienky sú čisté. Maj číru túžbu a motívy. Obnov svoju myseľ
so Slovom a buď si istý aby tvoje náklonnosti, rozhodnutia a voľby boli v línii so Slovom. Nech je z
teba skutočný Kresťan, v srdci aj v činoch. Používaj Slovo na prekontrolovanie svojich skutkov,
motívov, myšlienok a túžob.
Písmo nám bolo dané na budovanie, trénovanie, poskytnutie inštrukcií a nápravu v živote i
na ceste spravodlivosti: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať,
napravovať a vychovávať v spravodlivosti“ (2.Timotejovi 3:16). Dovoľ Božiemu Slovu ťa
sprevádzať; celý sa mu oddaj a ono transformuje tvoj život a pomôže ti sformovať správny
charakter a myseľ pričom ťa zbaví všetkého nesprávneho.
Ježiš povedal „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril“ (Ján 15:3). Slovo ťa
očisťuje a posväcuje. Dokonca aj teraz, to čo sa odohráva v tvojom živote, Slovo ťa umýva a berie
na vyšší stúpeň slávy. Rozhodni sa žiť opravdivý Kresťanský život a prežívaj spravodlivosť Boha
vo všetkých veciach a na každom mieste.
VYZNANIE
Môj život je na slávu Boha; som povolaný preukázať Jeho chválu a vyjadriť Jeho
spravodlivosť na zemi. Ja som svetlo v tmavom svete, žijem božský život aký mám v Kristovi, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:10 (študijná Biblia); 1.Peter 1:14 – 16
1.ročný Biblický plán: Marek 4:1 – 20 & Kazateľ 15
2.ročný Biblický plán: Matúš 15:19 – 39 & Genesis 50
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PREČ ZO SATANOVEJ JURISDIKCIE
a radostne ďakujúc Otcovi, … oslobodil nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho
milovaného Syna (Kolosenským 1:12 – 13 ang KJV).
Preložené slovo „oslobodil“ v hornom verši pochádza z gréckeho „rhuomai“ čo znamená
vytrhnúť alebo zobrať niečo sám preč. Boh nás vytrhol z domény temnoty, pričom nenechal len tak
na pospas. On nás priviedol do kráľovstva svojho milovaného Syna, aby sme boli účastníkmi na
dedičstve svätých v kráľovstve svetla.
Ty si bol vytiahnutý z moci, dominancie, kontroly a autority temnoty a prenesený do
absolútneho bezpečia; úžasnej slobody synov Božích. Tak už viac nie si pod jurisdikciou satana; on
nemá nad tebou žiadnu autoritu a teda nedokáže ani rozhodnúť čo sa s tebou stane.
V tebe už neprebýva žiadna tma. Temnota reprezentuje zlo; zlé sily a všetky ich skutky.
Predstavuje to ničivé a negatívne v tebe; každá jedna lož a dielo nasmerované proti účelu Boha.
Tma odkazuje na satanovu dominanciu. Ale vďaka patrí Hospodinovi! Ty si bol vytiahnutý von zo
všetkých vplyvov a teraz si prenesený do Božieho úžasného svetla.
Čo ťa pobolieva a zväzuje? Je to choroba atakujúca tvoje telo? Je to strach čo sa ťa snaží
zmocniť? Je to strach zo zlyhania, strach z tmy, strach z budúcnosti alebo nejaký iný druh strachu?
Všetko spomenúté patrí pod dominanciu temnoty a teda do satanovej jurisdikcie. Avšak ty žiješ
ďaleko a vysoko nad tým všetkým.
Efezským 2:6 hovorí ako Boh „ … spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v
Kristovi Ježišovi.“ Ty okupuješ pozíciu moci, autority a dominancie kde kraľuješ a panuješ s
Kristom nad satanom a jeho dielom temnoty.
Dokonca aj teraz sa dokážeš vyslobodiť z akéhokoľvek poviazania mysle; osloboď sa z pút
klamstva. Povedz si „Ja nie som pod satanovou jurisdikciou“ a preto kráčam slobodne. Je to tak
jednoduché. Nezáleží na tom aké boli tvoje skúsenosti doteraz, nepotrebuješ vyslobodenie od
diabla; konaj na Slovo a začni slobodne kráčať!
Opäť si všimni použité časy v našom nosmom verši: Boh nás už premiestnil či katapultoval
preč zo satanovej dominancie; ty tam nepatríš. Preto máš teraz nárok na čokoľvek pochádzajúce z
temnoty zbaviť sa toho . Jediné čo k tomu treba sú tvoje slová a reč; vyslov slovo a urob zmenu.
Aleluja!
VYZNANIE
Prebývam v kráľovstve Božieho milovaného Syna a vňom sa vôbec nenachádza tma.
Kraľujem v únii s Pánom, radujúc sa z môjho požehnaného života v Kristovi. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; Kolosenským 1:12 – 13 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Marek 4:21 – 41 & Kazateľ 16 – 18
2.ročný Biblický plán: Matúš 16:1 – 12 & Exodus 1
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BUĎ PRIPRAVENÝ NA JEHO PRÍCHOD
Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby (1.Peter 4:7).
Niektorí ľudia prízvukujú ako svet určite zakrátko neskončí. Hovoria „Toto rozprávanie o
Ježišovom návrate bolo od jakživa; nikdy sa to nestane!“ Každý kto tak rozpráva je neznalý.
Poviem vám, Ježiš Kristus sa opäť vráti! 1.Korintským 16:22 (ang AMPC) hovorí „Ak niekto
nemiluje Pána [nemá priateľskú náklonnosť voči Nemu a nie je láskavo naladený k Nemu] bude
zatratený! Náš Pán príde! (Maranatha!).“
Udalosti a dianie vo svete sú jasným indikátorom, že Pánov príchod sa približuje skôr ako si
niektorí dokážu predstaviť. Nachádzame sa v poslednej fáze. V Lukášovi 21:25 – 26 Ježiš povedal
ako v posledných dňoch dôjde k pomäteniu národov, srdcia ľudí budú naplnené strachom: „A budú
znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre
hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom ….“
Ostáva málo udalostí ktoré sa potrebujú odohrať predtým ako sa Kráľ nakoniec ukáže. Veľa
je nepripravených na Jeho príchod, avšak ty sa nezaraď medzi takých ľudí. Niekto sa môže opýtať
„Nezoberie so sebou každého Kresťana?“ Áno zoberie Kresťanov ktorí Ho očakávajú; ale nie tých
ktorí zabudli na Neho a stali sa telesní a žijú akoby Ježiš nemal prísť naspäť. Židom 9:28 hovorí
„ … druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie.“
Keď nás apoštol Pavol v 1.Tesalonickým 5:6 napomenul nezaspať, nehovoril pritom o
fyzickom spánku. Rozprával o duchovnom spánku; a teda keď si hlboko ponorený do svetských
vecí až nemáš vedomie a nedbáš o duchovných realitách okolo seba. Ježiš nám povedal aby sme
ostali bdelí a modlili sa „ … lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“ (Matúš
24:44).
Musíme ostať bdelí a v pohotovosti v duchu; nech je tvoj život sprevádzaný Jeho láskou,
Slovom a očakávaním Pánovho skorého príchodu. Snaž sa aby tvoja túžba získať viac ľudí ku
Kristovi naozaj prekvitala, lebo tých ľudí skutočne potrebujeme získať. Inak bez Boha zahynú. Toto
je hnacia sila čo nás posúva v práci a máme sa postarať aby ani jeden kameň neostal neobrátený pri
našej snahe získať ľudské duše.
VYZNANIE
Som plne presvedčený o Evanjeliu ako o Božej spásonosnej sile pre každého kto uverí.
Ostávam rázny v mojom oddaní vyhrávať viac ľudí ku Kristovi, veľa z nich doslova zdrapím z
kráľovstva temnoty a prenesiem do úžasnej slobody synov Božích. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Matúš 24:14; Rímskym 13:11 – 14; Marek 13:32 – 33
1.ročný Biblický plán: Marek5:1 – 20 & Kazateľ 19 – 21
2.ročný Biblický plán: Matúš 16:13 – 20 & Exodus 2
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NEKONEČNÁ PROSPERITA
Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.
Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané
všetky čeľade zeme (Genesis 12:2 – 3).
Z Biblie vidíme ako dokonca aj v starom veku Abrahám ostal veľmi majetný, pretože ho
Boh vo všetkých veciach požehnal. Bol bohatý so stádom, so striebrom a zlatom (Genesis 13:2).
Preložené slovo „stádo“ je vlastne „živý dobytok“ a teda mal stáda dobytka, oviec, kôz a podobne.
Neskôr v Genesis 24:1 čítame o Arahámovi niečo veľmi nádherné; hovorí sa tam „Abrahám
bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával.“ Život Abraháma postupoval zo
slávy na slávu a teda nenastal žiaden prestoj či spomalenie. Takýto je Boží plán pre tvoj život; ísť
jedine dopredu a nahor. On nechce situáciu kde počas priebehu svojho života budeš považovaný za
toho kto „zvykol“ byť bohatý; Pán predurčil tvoju prosperitu aby trvala na celú večnosť.
Ty si Hospodinov opravnený a spravodlivý jednotlivec a Biblia hovorí „ … No chodník
spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa“ (Príslovia 4:18). Taký je príbeh
života a napredovanie pre toho kto je v Kristovi.
Len preto, lebo si na dôchodku neznamená že by si mal byť aj chudobný. Biblia uvádza
„Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom“ (Galatským 3:9). Ty si
požehnaný s veriacim Abrahámom a navýšenie tvojmu bohatstvu a prosperite nebude konca! Nech
je požehnaný Hospodin!
VYZNANIE
Som Boží dedič a spoludedič s Kristom; svet patrí mne. Ako potomok Abraháma ostávam
požehnaný s veriacim Abrahámom. Som požehnaný s nebeskou rosou, zo žírnych strání zeme,
hojnosťouobilia aj vína. Moje prosperita je nekonečná.
Rozšírené štúdium: Genesis 26:12 – 14; Žalm 1:1 – 3
1.ročný Biblický plán: Marek 5:21 – 43 & Kazateľ 22 – 23
2.ročný Biblický plán: Matúš 16:21 – 28 & Exodus 3
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KRÁČAJ V DUCHU
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela (Galatským 5:16).
Niektorí ľudia nevedomky dovolia každej forme konfliktu zapustiť korene do ich sŕdc: tými
sú horkosť, zlomyseľnosť, hnev, závisť, nenávisť a všetky tváre podlosti. Avšak apoštol Pavol nás v
Efezským 4:31 – 32 nabáda stáť bokom od týchto vecí a radšej kráčať v láske: „Každá
rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale
buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“
Otázka znie „Ako dokázať kráčať v láske neustál vo svete kde je tak veľa nenávisti?“ Náš
otvárajúci text poskytuje odpoveď: „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať
žiadosti tela“ (Galatským 5:16). Keď žiješ podľa Ducha tak vidíš a kráčaš odlišne; tvoja
perspektíva je odlišná pričom chodenie v láske sa stane pre teba prirodzené. Ako znovuzrodený máš
kapacitu milovať ľudí pri ktorých to ide len ťažko ak vôbec.
Keď žiješ podľa Ducha, Božia láska z teba hojne vyžaruje. Ostaneš dobrosrdečný a súcitný;
nežiješ pre seba lebo si prekročil ľudskú úroveň sebeckosti a vlastných túžob. Chodiť v Duchu
znamená nepozerať na veci „Toto je čo chcem“ alebo „ Takto sa mi to páči“; uvažuješ odlišne
pričom si vieš vážiť ostatných ľudí lepšie ako samého seba (Filipským 2:3).
Keď kráčaš podľa Ducha pozeráš sa s Jeho očami a uvažuješ božskými a milujúcimi
myšlienky smerom k ostatným. V tebe ani cez teba nedôjde k manifestovaniu jedného zrniečka
hnevu, sebeckosti, horkosti či nevôle; také veci jednoducho nenájdu u tebe miesto. Slová Ježiša v
Matúšovi 5:43 – 44 sa stanú tvojím životným štýlom: „Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš
svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 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."
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za vypĺňanie ma Duchom Svätým ktoré zakaždým prežívam. Moje
myšlienky, slová a skutky sú motivované tvojou láskou. To spôsobuje, že s láskou Krista sa pozerám
a stýkam s ostatnými ľuďmi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:5; Galatským 5:22 – 25
1.ročný Biblický plán: Marek 6:1 – 29 & Kazateľ 24
2.ročný Biblický plán: Matúš 17:1 – 13 & Exodus 4
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PLNOSŤ KRISTA
a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom,
plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých (Efezským 1:22 – 23).
Náš otvárací verš je tak silný a plný odhalenia. Cirkev predstavuje plnosť Krista! Znamená
to, že my sme zakončením Krista; On je hlava zatiaľ čo my sme telo a keď nás zložíš dokopy, je z
nás Kristus v plnosti! My sme Jeho plnosť čo všetko vypĺňa. Aká je to len vznešená pravda! Želám
si, aby sa toho chopilo každé Božie dieťa!
Ján 1:16 hovorí „Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.“ Prijali sme
z Jeho plnosti. Niet divu keď Ježiš v Jánovi 5:26 povedal „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal
aj Synovi, aby mal život v sebe“ Na tomto mieste rozprával o vrodenom živote. Ježiš je plný života,
všetko ohľadne Neho je o živote a božstve. Boh Otec nemá viac života ako ho má Ježiš. V Jánovi
1:16 čítame o prijatí z Jeho plnosti. On je plný Boha a táto plnosť prešla na nás nie v podobe
drobných kvapiek ale v úplnej celistvosti. Ak by sme mali menší život ako má On, neboli by sme
Jeho plnosťou, keďže Písmo hovorí „ … v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý
naplňuje všetko vo všetkých.“ Každý jeden z nás je v Kristovi a s Kristom naplnený. Ty si v Ňom a
On je v tebe. Taký bol plán Boha, Jeho myšlienka a sen ešte pri stvorením sveta a teda aby sme boli
plní Krista. Dosiahol to všetko v Kristovi Ježišovi a vyslaním Ducha Svätého ktorý v nás žije.
Cirkev predstavuje nadprirodzené telo pričom ty si jeho súčasťou. Ostávaš aj naďalej plný
Boha. A tam kde je On nie je choroba ani nemoc. Možno ti bolo povedané ako pochádzaš z
chudobnej rodiny a tak v živote sa ďaleko nedostaneš; to však neplatí odkedy patríš do inej rodiny a
tou je rodina Krista – Cirkev! V Kristovi si sa ocitol v bohatstve, lesku, prosperite a sláve. Aleluja!
VYZNANIE
Mám v sebe poklady! Božia sláva sa nachádza vo mne; život Boha je vo mne; Božie Slovo
pracuje vo mne a ja som odraz Božieho Slova. Ostávam naplnený s Kristom. Ako je On tak som aj
ja na tomto svete! Môj život je pretrvávajúce predstavenie Krista i nadprirodzeného! Nech je
požehnaný Hospodin!
Rozšírené štúdium: Žalm 82:6; 1.Korintským 6:17; 1.Ján 4:17
1.ročný Biblický plán: Marek 6:30 – 56 & Kazateľ 25
2.ročný Biblický plán: Matúš 17:14 – 21 & Exodus 5
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DUCHOVNE KONTROLOVANÝ V KAŽDEJ CHVÍLI
… buďte naplnení s Duchom [Svätým] a nepretržite Ním aj vedení (Efezským 5:18 ang

AMP).
Jedna drahá pani sa veľmi nahnevala na inú sestru takisto Kresťanku a pritom ako si
vymienali reči povedala svojej susedke „Ešte jedno slovo od teba a položím túto Bibliu na zem a
dám ti facku!“ Pritom ani nedržala fyzickú Bibliu, ale myslela ako dá bokom všetko to varovanie z
Biblie, a udrie sestru.
Čo nám to ukazuje? Hovorí to o tom ako Slovo ešte nebolo v jej srdci; aj naďalej ostalo iba
na stranách Biblie. Keď je Slovo raz v tebe nemôžeš ho dať bokom; ono sa stane tvojim životom.
Každý Kresťan chce a mal by žiť životom ktorý je Duchovne spravovaný a Duchovne
kontrolovaný; život naplnený s Bohom. O tom je Kresťanstvo: Kristus nažive a pracujúci v tebe do
takej miery kedy si vždy pod vplyvom a spravovaním Ducha. Neexistuje taká vec ako hnev, zlosť či
zlomyseľnosť.
Nedaj sa kontrolovať svojimi pocitmi ani emóciami. Buď Duchovne ovládaný. Nezáleží na
tom akú máš zlosť; udrž sa. V 2.Petrovi 1:6 je to nazvané „egkrateia“ (grécky výraz). Biblia hovorí
„Hnevajte sa, ale nehrešte ...“ (Efezský 4:26). Inými slovami „riaď svoj hnev.“ Môžeš zažiť
pokušenie hnevu a začať konať spôsobom aký je nevhodný pre Kresťana, avšak ak kráčaš v duchu
nenaplníš žiadostivosť tela.
Ako kráčať v duchu? Je to chodením v Božom Slove; kráčaním vo svetle Božieho Slova.
Teraz sa už nachádzaš v Kristovi a tak kráčaj v láske. Buď Duchovne spravovaný a Duchovne
kontrolovaný v každom čase. Znovu si prečítaj naše úvodné čítanie a všimni si ako často by sme
mali byť naplnení s Duchom: je to vždy! Keď si naplnený s Duchom, potom máš aj Duchovne
kontrolovaný život. Aleluja!
VYZNANIE
Som plný Ducha. Ostávam trpezlivý a plný božskej múdrosti; každý deň preukazujem krásu
a excelentnosť božstva cez moje slová a skutky. Ostávam kontinuálne vedený Duchom, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:13; Galatským 5:25; Efezským 4:1
1.ročný Biblický plán: Marek 7:1 – 23 & Kazateľ 26 – 27
2.ročný Biblický plán: Matúš 17:22 – 27 & Exodus 6

26

Pastor Chris

JEŽIŠ AKO POŽEHNANIE OD BOHA
Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým,
že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí (Skutky 3:26).
Pán Ježiš prišiel na zem ako požehnanie za účelom zachrániť ľudí a priviesť ich do
spoločenstva k sebe. Ľudia vo svete Ho ale neakceptovali. Dokonca aj Židia z ktorých vzišiel Ho
neprijali, odkedy prišiel v podobe človeka. On nebol ten na ktorého čakali; ich predstava nebola o
bežne vyzerajúcom človeku ako boli oni sami. Ježiš však nie je v žiadnom prípade obyčajný. On
sám o sebe je Boh, pričom ale neprišiel na svet ako Boh.
Filipským 2:6 – 8 uvádza „ktorý mal podobu Božiu …. ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba
podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do
smrti, a to až do smrti na kríži.“ Čakali na panovníka, no keďže boli duchovne slepí neprišli na to,
že ten jeden ktorý kráčal medzi nimi bol vladárom neba i zeme; Monarch celého vesmíru.
Očakávali Mesiáša pritom On bol ten Mesiáš.
Ježiš predstavuje všetko to čo Židia a svet vyhľadávali. Naviac On bol stelesnený v jednej
božskej osobe no aj tak Ho svet nepoznal. Ježiš neprišiel v tej podobe ako ľudia očakávali a tak Ho
zabili. Biblia hovorí „Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali“ (Ján 1.11). Ale
vďaka patrí Hospodinovi! Nasledujúci verš 12 sa zmieňuje „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa
deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“
Ak si nikdy nebol znovuzrodený, znamená to že si Ho ani nikdy neprijal; neakceptoval si
Hospodinove požehnanie. Ježiš predstavuje stelesnenie komplet celého nebeského požehnania. Mať
Ježiša znamená mať všetko. Nezáleží čo v živote hľadáš; aké máš potreby. Prijmi Ježiša a tvojmu
hľadaniu, smädu a utekaniu za šťastím bude koniec. On je jediná zastávka kde nájdeš všetko
božské; všekto vznešené a nadprirodzené aké len potrebuješ. On je tvoj život a pokoj, tvoja spása i
prosperita, tvoja múdrosť a spravodlivosť a nakoniec tvoje všetko! Ježiš je požehnaním od Boha pre
teba! Aleluja!
VYZNANIE
Požehnaný Ježiš, ty si milovník mojej duše pričom máš hlboký záujem o moju osobnosť.
Znamenáš pre mňa viac ako celý svet. Uznávam ťa ako definitívne požehnanie od Hospodina
určené pre mňa. Kráčam vo svetle všetkého čo pre teba znamenám. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 1:20 – 21; Ján 17:3; Filipským 2:9 – 11
1.ročný Biblický plán: Marek 7:24 – 8:1 – 13 & Numeri 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Matúš 18:1 – 11 & Exodus 7
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SCHOPNOSŤ, PRIAZEŇ A SMEROVANIE K PROSPECHU
A …. požehnám ťa … a ty budeš požehnanín (Genesis 12:2 ang KJV).
Existuje množstvo nádherných definícii pre slovo „požehnanie“ alebo infinitív „žehnať“.
Jedným z nich je vyvolanie schopnosti, priazene a nasmerovanie ku prospechu. Keď si požehnaný,
schopnosť prosperovať je vzývaná do tvojho života. Máš to v sebe vrodené a pracuje to v každom
čase. Patrí ti schopnosť uspieť v takom rozsahu, že čokoľvek ohľadne teba sa obráti na dokonalosť.
Invokácia priazne znamená, božská priazeň pracuje v tvojom živote v takom rozsahu kedy
aj tvoji ohovárači sú nútení ukázať ti priazeň. Dokonca aj keď nemáš záujem o určité privilégia aké
ti patria, prípadne nedisponuješ dostatčnými informáciami pre ich túžbu, tá božská priazeň spôsobí
že sa k tebe dopravia. Aké dôležité je pre teba rozoznať a kráčať s takýmto vedomím!
Tretí element našej definície požehnania je o nasmerovaní k prospechu. To je rovnako
mocné, pretože keď je to už raz vštepené do tvojho života zistíš ako sa zakaždým ocitneš v centre
Hospodinovej perfektnej vôle; ideš tým správnym smerom, pre ten správny účel a v správnom čase.
Dokonca aj keď nemáš poňatie, moc požehnania v teba pôsobí a dopraví ťa do centra Hospodinovej
vôle.
Existujú ľudia ktorí sa zakaždým ocitnú v problémoch; akoby niečo v nich pracovalo čo ich
dostane do ťažkostí; ale to neplatí u teba! Ty si požehnaný od Pána. V tebe pracuje duchovný elixír
čo ťa dokáže udržať mimo problémov a uchovať ťa na ceste života; na ceste božského určenia.
Keď si požehnaný, tvoje kroky sú zakaždým riadené Pánom. Staneš sa riešiteľom
problémov. Požehnanie začne plynúť hneď ako vkročíš na to nové miesto! Vždy sa objavíš v čas
aby si získal priazeň a nasmerovanie do prospechu. Tieto elementy požehnania nepracujú len tak
sem tam; ony pracujú kontinuálne bez zlyhania. Maj vedomie ako sa v tebe nachádza schopnosť,
priazeň a nasmerovanie do prospechu, pretože aj naďalej ostávaš požehnaný Pánom, Aleluja!
MODLITBA
Som balík požehnania. Dostala sa mi vštepená schopnosť, priazeň a nasmerovanie pre
prospech. Moje kroky sú riadené Pánom. Nachádzam sa na tom správnom mieste v tom správnom
čase, stretávam správnych ľudí a robím správne veci. Zakaždým som v centre Hospodinovej
perfektnej vôle. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Deuteronomium 28:3 – 6; Numeri 6:22 – 24; Galatským 3:9
1.ročný Biblický plán: Marek 8:14 – 26 & Numeri 3 – 4
2.ročný Biblický plán: Matúš 18:12 – 20 & Exodus 8
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NEDOVOĽ IM ZAHYNÚŤ BEZ BOHA
Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil (Ján 3:17).
Predstav si ako máš priateľov a príbuzných, ktorí nie sú znovuzrodení prípadne ľudia čo
pracujú s tebou takisto nie sú znovuzrodení; nedopusť aby odišli do pekla! Potrebuješ nariekať a
bedákať za ich spásu. Vo svojich modlitbách príhovoru by si mal nariekať a doslova zápasiť za ich
duše, aby svetlo slávneho evanjelia zažiarilo v ich srdciach. Potrebuješ sa modliť za nich, s
poznatkom aký teror na nich čaká, až pokiaľ nebudeš mať istotu o ich spáse. Neber to na ľahkú
mieru.
Uvažuj o svojich strýkoch a tetách; zamysli sa nad svojimi bratrancami, svojim manželom
či manželkou, tvojimi deťmi; nedopusť aby zahynuli bez Boha! Nedovoľ im dostať sa do pekla!
Vieš čo to znamená byť v tom najtmavšom mieste po celú večnosť a nikdy nemať nádej odtiaľ
odísť?
Tvoja prítomnosť v domácnosti, v škole, na pracovisku, v susedstve, na sídlisku, v meste či
v krajine nie je len do počtu. Nestačí sa iba radovať a oslavovať svoje znovuzrodenie; musíš sa
zaujímať o spásu ostatných. Ty si vlastne spasiteľ vo svojom svete. Bol si vyslaný zachránniť
ostatných.
Ocitol si sa na zemi za účelom konať Pánovu prácu; a teda vyhrávať viac a viac ľudí k
Ježišovi Kristovi. Potrebujeme ich zdrapiť preč z pekla; niektorí z nich sú už tak blízko a ak ich
nezachránime, zošmyknú sa rovno tam. Nesmieme ich nechať ísť na to miesto!
Pán nám zveril službu zmierenia a verne musíme pokračovať s vykonávaním našej služby a
teda obracať ľudí z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu.
MODLITBA
Požehnaný Otče ďakujem, pretože Ty sa staráš aby bolo Evanjelium počuté a prijaté v
mojom svete a Tvoja spravodlivosť vybudovaná v srdciach ľudí. Kráľovstvá tohto sveta sa zaiste
stali kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista. Pán kraľuje na večné naveky. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 24:14; 2.Peter 3:8 – 10
1.ročný Biblický plán: Marek 8:27 – 9:1 – 13 & Numeri 5 – 6
2.ročný Biblický plán: Matúš 18:21 – 35 & Exodus 9

