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                       -Pastor Chris Oyakhilome

Čítajte a pozorne sa zamýšľajte nad každým posolstvom. 
Vyslovujte denné modlitby a vyznania nahlas pre samých 
seba. Tým zabezpečíte, že Božie Slovo prinesie výsledok 
v podobe uskutočnenia toho,  čo hovoríte.  

Študujte z Biblie na základe jednoročného plánu alebo 
podľa nášho najnovšieho dvojročného plánu čítania.  

Taktiež si môžete rozdeliť denné čítanie z Písma do dvoch 
častí – ranné a večerné čítanie. 

Používajte tieto denné zamýšľania tak, aby ste si určili svoje 
ciele na každý mesiac, a tak mohli porovnať, ako zakaždým 
rastiete od dobrého k lepšiemu.

Pozývame vás radovať sa z veľkolepej Božej prítomnosti a z 
víťazstva počas celého roka zakaždým, ako si prečítate dennú 
dávku Božieho Slova. Máme vás všetkých veľmi radi! Boh vás 
žehnaj!          

Hurá! Vaše obľúbené denné čítanie - Rapsódia reality 
- je teraz dostupné v 1,009 jazykoch a tento počet 

stále rastie. Veríme, že vydanie tohto denného čítania v 
roku 2019 urýchli váš duchovný rast a spôsobí, že počas 
celého roku budete veľmi úspešní.
Život meniace myšlienky tejto edície vás občerstvia, 
premenia a pripravia vás na napĺňajúcu, plodnú a užitočnú 
skúsenosť s Božím Slovom.

Úvod

- AKO POUŽÍVAŤ TENTO DUCHOVNÝ MATERIÁL PRE NAJLEPŠÍ ÚČINOK-
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slovak

Ježiš Kristus je posledný Adam. On je darca 
života. A pretože v tebe žije skrze svojho 

Ducha a dal ti rovnaký život ako má On, teraz si 
darcom života i ty.

My zvykneme ľuďom hovoriť, že kresťan nie 
je obyčajný človek – je jedno s Pánom, má rovnaké 
poslanie aj cieľ ako On. V Jánovi 10:10 Pán Ježiš 
vyhlásil: „… ja som prišiel, aby mali život, a to 
v hojnej miere!“ Nikoho nenechal na pochybách 
ohľadom toho, aký je jeho cieľ: Prišiel dať večný 
život tým, ktorí v Neho uveria. Túto pravdu ešte 
ďalej potvrdil, keď povedal: „Moje ovce počúvajú 
môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im 
dávam večný život…“ (Ján 10:27–28).

Niet divu, že v našom úvodnom verši Písma je 
Kristus označený ako oživujúci Duch. Teraz, keď si sa 
znovuzrodil, si s Ním jedno. V 1. Korintským 6:17 sa 
píše: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ 
S Pánom si sa stal jedným duchom – ako je On, tak si 
aj ty (1. Jánov 4:17). Z toho vyplýva, že si oživujúci 
duch. Nielenže ti dal podiel na svojom živote, ale 
urobil ťa aj šíriteľom a sprostredkovateľom večného 

STAL SI SA OŽIVUJÚCIM DUCHOM

Tak je aj napísané: Adam, prvý človek, 
stal sa živým tvorom, posledný Adam 

oživujúcim Duchom. 
(1. Korintským 15:45).

pondelok 1
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života.
Zmyslom tvojho života je privádzať stratených 

k životu spravodlivosti prostredníctvom evanjelia. 
Z 2. Timotejovi 1:10 sa dozvedáme, že Ježiš 
Kristus odstránil smrť a vyviedol na svetlo život 
a neporušiteľnosť cez evanjelium. Večný život je 
zjavený prostredníctvom kázania evanjelia. Ty 
máš slová života. Keď rozprávaš, odhaľuješ Božiu 
spravodlivosť a spásu.

Ježiš v Jánovi 20:21 povedal: „Ako mňa poslal 
Otec, tak ja posielam vás.“ Vyvolil ťa, aby si Boží 
život priniesol národom. On ťa poslal ako nositeľa 
svojho evanjelia, aby si stratených priviedol do 
slobody Božích synov – do slávneho života v 
Kristovi. Chvála Bohu!

Ako je Ježiš, tak som aj ja, som oživujúci duch, 
šíriteľ a sprostredkovateľ večného života a večných 
skutočností Božieho kráľovstva. Mnohým dnes 
prinášam radosť, hovorím im evanjelium, ktoré je 
Božou mocou k tomu, aby premenilo ich životy a 
voviedlo ich do ich dedičstva v Kristovi. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

Ná š  ú v o d n ý  v e r š  o d h a ľ u j e  n i e č o 
pozoruhodné, čo mnohí v dnešnej cirkvi 

ešte nepochopili. Boh sa v nebi netrápi tým, ako 
napraviť veci vo svete a pomôcť Jeho deťom, ktoré 
sa nachádzajú v takej či onakej situácii. Skôr v nebi 
odpočíva. Urobil všetko, čo kedy bolo potrebné na 
to, aby si mal a užíval si život v plnosti, a teraz sa 
upokojil a odpočíva.

Môžeš povedať: „Ale keď musím riešiť nejakú 
situáciu a modlím sa k Bohu, ktorý zázračne 
zasahuje, neznamená to, že niečo urobí?“ Nie, 
neurobí nič. Ty len aktivuješ svoju vieru, aby si 
získal to, čo On už urobil. Mohol by si namietať 
ďalej: „Ale apoštol Pavol povedal: Tomu však, 
ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko 
môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo 
rozumieme… (Efezským 3:20). Nedokazuje to, že 
Boh ešte aj dnes koná?“ Všimni si tú druhú časť: 
On robí všetko, o čo Ho prosíš, aby pre teba urobil, 
prostredníctvom svojej moci, ktorá v tebe pôsobí, nie 
podľa moci, ktorú by On uplatňoval alebo posielal 
z neba. Preto keď sa také zázraky stanú, tebe za ne 
pripíše zásluhy. Povedal, aby sme my uzdravovali 
chorých, očisťovali malomocných, kriesili mŕtvych, 
vyháňali démonov (Matúš 10:8). Nepovedal: 
„Modlite sa ku Mne, aby som tieto veci robil Ja.“

DNES NAOZAJ NEPRACUJE

Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si 
odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od 

svojich (Židom 4:10).

utorok  2
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Existujú určité veci, ktoré sú prípustné na 
nižšej úrovni duchovného porozumenia. Môžeme, 
napríklad, na evanjelizačnom stretnutí oznámiť: 
„Boh ťa dnes uzdraví,“ a dôjde k rôznym zázrakom 
uzdravenia. Ale to je „menšia“ pravda. V 1. 
Mojžišovej 1:16 čítame o väčšom a menšom svetle. 
Svetlo predstavuje pravdu. Menšie a všeobecné 
pravdy sú pre „deti“ v Kristovi, takže im povieš: 
„Boh ťa uzdraví.“

Čím viac sa však ponáraš do Božieho slova, 
tým viac si uvedomuješ, že Boh dnes skutočne nič 
pre nikoho „nerobí“ v tom zmysle, ako to mnohí 
chápu. On už všetko vykonal a naplnil v Ježišovi 
Kristovi! Už nevyvíja žiadne úsilie, aby ťa uzdravil 
alebo ti čokoľvek dal. V 2. Petrovom 1:3 sa píše: „Jeho 
božská moc nám darovala všetko potrebné pre život 
a nábožnosť…“ On to už urobil! Teraz musíš len 
konať podľa Jeho slova a žiť vo svojom dedičstve. 
Buď všetkým, čím ťa stvoril, a teš sa zo všetkého, 
čo ti v Kristovi daroval.

Nech je požehnaný Boh! Žijem nadprirodzený 
život slávy, kraľujem v Kristovi, vždy, na každom 
mieste a vo všetkých záležitostiach. Som viac 
ako víťaz, Jeho božská moc mi dala všetko, čo 
potrebujem pre život a zbožnosť. Takže mám a 
užívam si život v plnosti. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

Existujú tri spôsoby, ako môžeš vydávať 
svedectvo: prvý je o tom, že vyznávaš pred 

samotným Pánom, čo pre teba urobil. Vieš, že si 
požehnaný, a svedčíš o Jeho dobrote v osobnom 
živote, si si vedomý všetkého, čo pre teba, v tebe a 
s tebou urobil, a si za to vďačný, potvrdzuješ, že sa 
to stalo vďaka Jeho milosti, milosrdenstvu, vernosti 
a láske, ktoré trvajú naveky.

Po druhé, svedčíš svojou obetou. Tomuto 
zatiaľ veľa ľudí nerozumie ani to nepraktizuje: 
moc obetovania. Je to svedectvo. Keď prinesieš 
Bohu svoju obetu, nie je to zbierka – je to posvätená 
obeť, ktorou svedčíš, že On je Boh, a nie človek. 
Prinášaním obety vlastne vydávaš svedectvo a 
vzdávaš Mu slávu vo svojom živote.

Všetci patriarchovia ako Abrahám, Izák, Jákob, 
Dávid a jeho syn Šalamún, uctievali Boha prinášaním 
obetí na oltár. Vezmi si, napríklad, Šalamúna, o 
ktorom sa v 1. Kráľov 3:4 píše: „…Šalamún pri 
tom oltári obetoval tisíc zápalov. Na tamojšom 
oltári obetoval Šalamún tisíc spaľovaných obiet.“ 
Obetoval tisíc zápalných obiet, aj keď Boh by prijal 
oveľa menšie množstvo, odrážali však jeho uznanie 
a svedectvo o veľkosti Boha.

Tvoja obeta okrem toho, že oslavuje Božiu 
prosperitu v tvojom živote, je aj tvojím potvrdením 

TRI SPÔSOBY AKO VYDÁVAŤ 
SVEDECTVO

A my sme videli a svedčíme, že Otec 
poslal Syna za Spasiteľa sveta. 

(1. Jánov 4:14).

streda 3
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či svedectvom o Jeho veľkosti a uznaním Jeho moci 
a suverenity.

Tretím spôsobom, ako svedčiť, je povedať 
ostatným, čo Pán v tebe, s tebou a pre teba urobil. 
O Jeho dobrote hovoríš pred ľuďmi, pričom každý 
deň svojho života žiješ vo viere a prinášaš ovocie 
spravodlivosti. Si vždy radostný, bez ohľadu na 
okolnosti.

Je to svedectvo tvojej viery a dôvery v Pána, keď 
ťa ľudia vidia a všímajú si, že máš radosť a nenecháš 
sa rozhádzať ani tvárou v tvár rôznym skúškam. 
Všimnú si, že bez ohľadu na tlaky a protivenstvá, 
ktorým čelíš, si vytrvalý, nepohnutý, stále činný v 
Pánovom diele, a tak ich svojím životom viery a 
dôvery v Pána inšpiruješ. Toto je svedectvo.

Takže vyššie zmienené možnosti sú tri základné 
spôsoby, ktorými svedčíš o Božej sláve vo svojom 
živote. Haleluja!

Požehnaný Otče, si veľký a veľmi chválený. 
Ďakujem Ti za požehnania a zázraky, ktoré 
zažívam vo svojom živote a ktoré sú skutkami 
Tvojej lásky a láskavosti. Nebesia i zem rozprávajú 
o Tvojich mocných skutkoch a svedčia o Tvojej 
nekonečnej múdrosti a milosti, aj celé stvorenstvo 
spieva „Haleluja“ pre Teba, večného Kráľa slávy. 
Blahoslavený si naveky. Amen.

MODLITBA



slovak

Kresťanstvo je zjavením Krista v tebe, prejav 
Kristovho života v tebe. Kristus žije v tebe 

a cez teba, prostredníctvom teba sa dotýka životov 
iných ľudí a mení ich. Toto je podstata kresťanského 
života: Kristus prebýva v tvojom duchu a ty sa stávaš 
Jeho živým svätostánkom.

Vedel si, že čokoľvek, čo Boh dnes potrebuje na 
zemi vykonať, môže uskutočniť len prostredníctvom 
Jeho detí? My sme Jeho operačné centrum – On žije, 
hovorí, hýbe sa, dotýka sa a žehná cez nás. Prorok 
povedal: „… Ak položí svoj život ako obetu za vinu, 
uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa 
podarí Hospodinov zámer“ (Izaiáš 53:10). My sme to 
potomstvo. Haleluja. Ty si Jeho ozdoba, Jeho trofej 
a vystretá ruka.

Ježiš povedal v Jánovi 15:5: „Ja som vinič a 
vy ratolesti.“ Ratolesti sú tou časťou viniča, ktorá 
prináša ovocie. Čiže ty zjavuješ slávu a krásu Krista. 
Tá sláva je v tvojom duchu, kde Kristus prebýva. 
Takže vlastne si potrebuješ byť vedomý toho, že 
Kristus v tebe prebýva. To Kristus v tebe spôsobuje 
slávu, ktorú vidno navonok. Pozri sa do svojho 

ZJAVOVANIE KRISTA

Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme 
neustále vydávaní na smrť, aby sa 
aj Ježišov život zjavil na našom 

smrteľnom tele (2. Korintským 4:11).

štvrtok 4
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vnútra, do svojho ducha, a uvidíš slávu – odhaľ to 
isté svetu okolo teba. Toto je kresťanstvo: odhaliť a 
zjaviť Krista prebývajúceho v tebe.

Skutočný duchovný rast je určený mierou, 
akou je skrze teba zjavený Kristus – manifestáciou 
Jeho osoby a charakteru v tebe a cez teba. Práve 
preto musíš vedome dovoliť Jeho slovu, aby v tebe 
bohato prebývalo. Pokračuj v štúdiu Božieho slova 
a premýšľaj o ňom, lebo Pán a Jeho slovo sú jedno. 
Čím viac Ho poznávaš a máš s Ním spoločenstvo, 
tým viac je v tebe a cez teba zjavovaný.

Kristus si urobil príbytok v mojom duchu 
a ja som sa stal Jeho živým svätostánkom a 
„operačným centrom“, žijem Kristovým životom 
a zjavujem Jeho charakter, slávu, múdrosť, milosť 
a spravodlivosť. Jeho krása a dokonalosť sa cezo 
mňa odkrývajú môjmu okoliu, a to v čoraz väčšej 
miere prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý vo 
mne koná, v mene Ježiš. Amen.

VYZNANIE



slovak

Radosť je ovocím obnoveného ľudského 
ducha, niečo, čo je ti vlastné. Preto nezáleží 

na tom, aká správa alebo udalosť sa ťa snaží urobiť 
nešťastným – ty môžeš mať stále radosť v Duchu 
Svätom, lebo také je Božie kráľovstvo. V Rímskym 
14:17 sa hovorí: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie 
a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu 
Svätom.“

Efezským 5:18–19 zas ukazuje, ako môžeš 
byť vždy naplnený radosťou Ducha Svätého: „A 
neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, 
ale buďte naplnení Duchom. Hovorte spoločne 
žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte 
a oslavujte Pána.“

Toto bolo jedno z tajomstiev úspechu apoštola 
Pavla. On napísal odkaz v našom úvodnom verši, 
a to kým bol ešte vo väzení. Bol plný radosti a 
pokračoval v kázaní evanjelia i tam. Vo svojom 
liste cirkvi v Efeze písal: Modlite sa za mňa, „… 
aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 
ktorého vyslancom som v okovách, a slobodne ho 
ohlasoval, ako som povinný“ (Efezským 6:19–20) 
Všimni si podčiarknutú časť – Pavol nedovolil, aby 

ROZDÚCHAJ UHLÍKY SVOJEJ RADOSTI

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: 
radujte sa! (Filipským 4:4).

piatok 5
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jeho skúsenosť určovala jeho náladu alebo kalila 
Pánovu radosť v jeho srdci.

V živote pozeraj na výzvy ako na príležitosti 
pre tvoje pozdvihnutie a pre zjavovanie Božej 
slávy. Tak budeš vždy plný radosti. V Jakubovi 1:2 
sa píše: „Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď 
prídu na vás rozličné skúšky.“ V Rímskym 8:28 sa 
zas hovorí: „Vieme, že všetky veci slúžia na dobro 
tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho 
predsavzatia.“

Božie slovo by malo byť základom tvojej radosti 
za všetkých okolností. Keď chápeš a reaguješ na 
situácie na základe Božieho slova, zistíš, že nič v 
živote ti nemôže pokaziť deň alebo dostať ťa do 
nevýhody, pretože tvoja radosť prichádza cez Božie 
slovo a Ducha Svätého.

Pán Ježiš  ma svojou zástupnou smrťou 
a triumfálnym zmŕtvychvstaním preniesol 
do života v neobmedzenej radosti, víťazstve, 
nadvláde a spravodlivosti, a preto sa vždy radujem 
nevýslovnou radosťou, plný slávy. Moja radosť je 
z Ducha Svätého a z Božieho slova, preto nepozná 
hranice. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

sobota 6

Tak ako kňaz prinášal zápalné obety a kadidlo 
v Starom zákone, my dnes prinášame 

Pánovi obeť chvály, ovocie našich pier, čo sú slová, 
ktoré Mu hovoríme s chválou a ďakovaním. Termín 
„vyznávajúci“ je grécky homologeo, čo znamená 
robiť vyznanie, čiže robíme vyznanie Jeho menu.

Svoju obeť chvály prinášame slovami a znamená 
viac než len konštatovanie: „Pane, vzdávam ti 
chválu.“ Ak má byť tvoja obeť skutočná obeť chvály 
Bohu, musí vychádzať z tvojho ducha, musíš mať 
konkrétne dôvody na to, aby si Ho chválil, a potom 
tieto dôvody vyslovíš.

Naše oslavovanie Boha musí mať obsah. Inými 
slovami, vedome ho chváliš a ďakuješ Mu v mene 
Ježiš z konkrétnych dôvodov. Obete chvály sú 
vlastne tvoje vyznania, vyhlásenia, žalmy, hymny 
a duchovné piesne, ktoré Mu prinášaš z vďaky za 
Jeho lásku, milosť a dobrotu voči tebe. Tiež sem 
patria slová pocty alebo prehlásenia, ktoré uznávajú 
a oslavujú Jeho majestát, a vyznávanie Jeho slova 
na Jeho slávu.

Tieto vyznania sú ovocie (a obetné teľatá) našich 

OBEŤ CHVÁLY PRINÁŠAME 
SLOVAMI

Skrze Neho teda vždy prinášajme 
Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier 

vyznávajúcich Jeho meno (Židom 13:15).
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pier – slová z našich úst, ktoré vzdávajú slávu Bohu. 
Preto keď robíš vyznanie, hovor o Bohu krásne veci 
a vydávaj svedectvo o Jeho predivných skutkoch. 
Vyhlasuj, čo povedal o sebe aj o tebe: „…Veď On 
sám povedal…takže smelo môžeme vyznávať…“ 
(Židom 13:5–6).

Keď robíš tieto vyznania v mene Ježiš, On 
(Ježiš), ako náš slávny Veľkňaz, ich prináša pred 
Otca, ktorý prijíma tvoju chválu a uctievanie ako 
obeť príjemnej vône. Haleluja!

Požehnaný Otče, aký si veľký a slávny! Si jediný 
pravdivý a múdry Boh, ktorý vládne a panuje nad 
záležitosťami ľudí. Tebe, Pane, patrí všetka sláva, 
česť, velebnosť, vláda a chvála! Ďakujem Ti, že môj 
život robíš krajším a napĺňaš ma svojou slávou, 
spravodlivosťou a pokojom, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Božia milosť je nadprirodzená! Prináša 
priazeň,  prosperi tu,  uzdravenie  a 

nadprirodzený rast. Je to prejav Božej lásky, súcitu 
a moci, vonkajší odraz Božieho vplyvu na ľudského 
ducha. Táto nadprirodzená milosť, o ktorej hovorí 
apoštol Pavol v našom úvodnom verši Písma, ti bola 
udelená.

Milosť prináša prijatie, česť a dôstojnosť, 
privádza do tvojho života správnych ľudí, okolnosti 
a zdroje v súlade s Božím zámerom. Dokonca aj 
v náročných situáciách ti milosť dáva výhodu a 
spôsobí, že sa povznesieš nad každú nepriazeň.

Milosť ťa odlišuje od sveta, oddeľuje ťa pre 
slávu a dokonalosť. Na tomto svete nie je absolútne 
nič, vrátane slávy a pokladov, ktoré ponúka, čo by 
sa dalo prirovnať k tomu, čo ti dal Ježiš Kristus. 
Niet divu, že apoštol Pavol v 2. Korintským 6:1 
radí: „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby 

CHODENIE V MILOSTI

Z jeho plnosti (hojnosti) sme my všetci 
prijali [mali podiel a boli zásobení], 
a to milosť za milosťou {a} duchovné 

požehnanie za duchovným požehnaním 
{a} dokonca priazeň za priazňou {a} dar 

[hromadený] za darom. 
(Ján 1:16, podľa angl. AMP).

nedeľa 7
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ste nebrali nadarmo milosť Božiu“; ale skôr „… 
posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ 
(2. Timoteovi 2:1).

Byť silný v Božej milosti znamená chodiť v 
plnosti Jeho milosti. Keďže si potomkom Abraháma, 
tak milosť prinášajúca prosperitu pôsobí aj v tebe. 
Táto milosť ťa posúva dopredu a vedie ťa k úspechu, 
ako to bolo u Izáka, ktorý zasial v čase hladu a v tom 
istom roku zožal stonásobnú úrodu (1. Mojžišova 
26:12–13).

Drahý Otče, radujem sa z milosti, ktorou ma bohato 
zahŕňaš, a vyhlasujem, že môj život je zjavením 
Tvojej slávy, cnosti, dokonalosti a veľkosti, keď 
kráčam v Tvojej láske. Tvojej milosti a pokoja v 
mojom živote mi pribúda z narastajúceho zjavenia 
z Tvojho slova, ktoré mi bolo zverené, v mene 
Ježiš. Amen.

MODLITBA



PRÍSTUPOVÝ 
KĽÚČ PRE 
EVANJELIUM

Guiseppeho svedectvo o tom, ako ho Božie slovo zmenilo! 

Giuseppe, mladý muž z Talianska, dostal svoju prvú kópiu 
Rapsódie Reality od jednej pani, ktorá rozdávala tieto duch-
ovné zamyslenia vo svojom susedstve. Povedala mu, aby 
to nečítal ako klasickú knihu, ale aby jednotlivé posolstvá 
študoval a meditoval nad nimi. On prijal jej radu a spravil, 
ako mu odporučila. 
Zakrátko začal vo svojom živote badať zmeny. Viac si 
uvedomoval oblasť ducha, ktorú si dovtedy celý život 
nevšímal. Študovanie Rapsódie Reality mu pomohlo 
pochopiť, ako môže fungovať v duchu a žiť víťazne. 
„Nikdy by som sa nestretol s takým prekrásnym učením, 
keby to nebolo preložené do taliančiny. Nehovorím an-
glicky, iba taliansky,“ nechal sa počuť. 
Mať tento materiál v taliančine znamená pre Giuseppeho 
veľa, lebo pozná mnoho iných, ktorí podobne ako on nero-
zumejú ani nehovoria žiadnym iným jazykom. „Nie som 
jediný, kto nerozpráva iným jazykom. Preto je tento preklad 
ako prístupový kľúč pre vstup evanjelia do ich životov.“ 
A tak sa zaviazal osloviť iných ľudí s týmto materiá-
lom v taliančine. Len nedávno spolu so svojím tímom 
navštívili San Gimignano a Siena, dve veľmi svojrázne 
stredoveké mestá, hlboko zakorenené v talianskej kultúre. 
Pri tejto evanjelizácii boli schopní efektívne preniknúť do 
spoločnosti, osloviť evanjeliom rozličné vekové skupiny v 
ich vlastnom materinskom jazyku a s preloženou modlitbou 
spasenia v Rapsódii Reality slávnostne priviedli mnohých 
ľudí ku Kristovi. 
Rapsódia Reality je momentálne dostupná v 1009 jazykoch a 
stále pribúdajú nové. Podobne ako Giuseppe, aj ty buď ešte 
dnes požehnaním pre niekoho iného tým, že mu prinesieš 
Božie slovo v jazyku jeho srdca.



Notes
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slovak

Mnohí v cirkvi ešte nie sú oboznámení so 
službou Ducha Svätého v nadprirodzenej 

doprave. Prečítaj si o Jánovi v Knihe Zjavenia: 
bol na ostrove Patmos a zrazu bol nadprirodzene 
prenesený do Božej prítomnosti (Zjavenie 1:9–11). 

Ďalším príkladom je Filip. V Skutkoch 8:39 sa 
píše: „Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil 
Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený 
šiel svojou cestou.“ Pánov Duch fyzicky zobral 
Filipa a preniesol ho niekam inam (Skutky 8:40). 
Spomeň si, že Filip sa znovuzrodil a bol v ňom Duch 
Svätý. On v nás koná svoju službu, aby cez nás tu 
na zemi naplnil svoje ciele.

V 2. Korintským 13:13 je napísané: „Milosť Pána 
Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha 
Svätého so všetkými vami! Amen.“ Slovo preložené 
ako „účastenstvo“ (príp. „spoločenstvo“) je grécky 
koinonia a znamená, okrem iného, aj komunikáciu, 
v ktorej je zahrnutá preprava. Apoštol Pavol sa 
modlil, aby cirkev aktívne zažívala nadprirodzenú 
prepravu Ducha Svätého.

NADPRIRODZENÉ CESTOVANIE S 
DUCHOM SVÄTÝM

Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak 
som šiel zatrpknutý a vzrušený v 

duchu; zatiaľ ruka Hospodinova mocne 
doliehala na mňa (Ezechiel 3:14).

pondelok 8
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Keď sa vo svojom živote poddáš vláde Ducha, 
kto vie, ako mocne si ťa použije. Okrem toho, že ťa 
inšpiruje a žehná, môže ťa nadprirodzene preniesť 
v duchu, aby si vykonal nadprirodzené úlohy na 
vzdialených miestach. Priamo v tvojej komôrke, keď 
sa modlíš prostredníctvom Ducha Svätého, môžeš sa 
dotknúť životov ľudí a zmeniť veci tisíce kilometrov 
ďaleko! Haleluja!

Drahý Otče, akým privilégiom a požehnaním je 
zažívať hlboké, srdečné, vrúcne a silné spoločenstvo 
s Tebou cez Ducha Svätého! Cez spoločenstvo s 
Duchom som nadprirodzene prenesený do vyšších 
sfér vplyvu, slávy a požehnaní. Takto sa dotýkam 
životov ľudí, premieňam národy a ovplyvňujem 
svet evanjeliom v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Ako nové stvorenie v Ježišovi Kristovi si 
zvláštny, v tvojom vnútri je veľa dobrého 

a je mnoho toho, na čo Pán ustanovil a posvätil tvoj 
život. Nestvoril ťa len tak pre nič, máš pre Neho 
veľkú cenu.

Potrebuješ milovať a oceňovať sám seba, 
pretože vyžaruješ Božiu slávu. V súčasnom období 
Boh kraľuje, ustanovuje a šíri svoju spravodlivosť na 
zemi cez teba. V Zjavení 5:10 sa píše, že Kristus nás 
stvoril „… nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a 
[budeme] kraľovať na zemi.“ V 1. Korintským 15:25 
čítame: „On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod 
nohy všetkých nepriateľov.“ Ježiš dnes nie je na zemi 
fyzicky prítomný, no panuje tu cez teba. V Kristovi 
si bol stvorený kráľom a kňazom pred Bohom 
(Zjavenie 1:6). Bolo ti zverené slávne evanjelium 
požehnaného Boha.

Takže ak sa na teba Pán takto spolieha, panuje 
cez teba a zveril ti slávne evanjelium, potom si pre 
Neho skutočne cenný. Preto si aj ty sám priznaj 
rovnakú hodnotu. Rozmýšľaj, rozprávaj, choď a ži 
ako niekto, kto je výnimočný – pretože ty taký naozaj 
si. Si správcom božského poznania a skutočností 

MILUJ A VÁŽ SI SEBA SAMÉHO

…(a prosím), aby sa tvoja účasť vo 
viere prejavovala poznávaním všetkého 

dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku 
Kristovi (Filemonovi 1:6).

utorok 9
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kráľovstva. To znamená veľa!
Biblia hovorí, že Boh cez teba na každom mieste 

šíri nádhernú a príjemnú vôňu svojho poznania: 
„Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať 
v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať 
vôňu svojho poznania“ (2. Korintským 2:14) Je to 
tvoja služba, povolanie a zodpovednosť, aby svet 
spoznal Božie slovo. Preto Ho miluj a miluj i to, čo 
stvoril – TEBA!

Vychutnaj si každý okamih svojho života. Oceň 
seba a oceňuj i ostatných v tvojom okolí. Vyskúšaj 
svoju myseľ nasmerovať pozitívnym smerom života 
a výsledky ťa prekvapia. Si to najlepšie, čo Boh má.

Nikdy sa neposudzuj podľa toho, čo o tebe 
hovoria druhí ľudia. Záleží hlavne na tom, čo si o 
tebe myslí Boh. A vieš ty čo? Boh si ťa váži, a preto 
do teba toľko investoval. Haleluja!

Požehnaný Otče, radujem sa z vedomia toho, že 
som prejavom Tvojej slávy a milosti a že Tvoja 
spravodlivosť je zjavovaná vo mne i cezo mňa. 
Žijem s vedomím môjho víťazného života v 
Kristovi, teším sa zo svojho slávneho dedičstva a 
zároveň odzrkadľujem cnosti a dokonalosti Boha, 
v mene Ježiš. Amen!

MODLITBA



slovak

V 2. Mojžišovej 25:8 Boh vyjadril svoju túžbu 
prebývať uprostred svojho ľudu. Povedal: 

„Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred 
nich.“ Všimni si, že nepovedal: „… a navštívim ich“ – 
nie, nemyslel navštíviť. On vyhlásil: „… budem bývať 
uprostred nich.“

Mojžiš poslúchol Božie pokyny a zhromaždil 
synov Izraela, aby priniesli všetky obety potrebné 
na vystavanie krásnej svätyne podľa vzoru a plánu, 
ktorý mu Boh dal. Tá však nestačila. Boh chcel novú 
svätyňu, a tak dal Dávidovi zjavenie, ukázal mu jej 
dizajn a konkrétne detaily.

Dávid bol nadšený a dal dokopy veľa zlata a 
striebra na stavbu chrámu. Bol to však Šalamún, 
jeho syn, koho Boh vyvolil, aby chrám postavil. A on 
postavil naozaj veľkolepý chrám. No Boh ešte stále 
nebol spokojný. Biblia hovorí: „Ale Najvyšší nebýva 
v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok“ 
(Skutky 7:48).

Potom prišiel na scénu Ježiš a vyhlásil: „… 
postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ 
(Matúš 16:18) Slovo preložené ako „cirkev“ znamená 
„zhromaždenie tých, ktorí sú povolaní.“ Nie je to teda 
fyzická stavba, ale živý svätostánok ľudských bytostí, 
povolaných a vyvolených Božích.

ON ŽIJE A HÝBE SA V NÁS

Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom 
Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého 
máte od Boha, a že nie ste sami svoji?

 (1. Korintským 6:19).

streda 10



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

Lukáš 12:22-48 & Sudcov 9

Marek 1:1-13 & Leviticus 10 

Leviticus 26:11-12; Skutky 7:44-49; Kološanom 1:26-27

Efezským 2:21–22 hovorí: „A tak teda nie ste už 
cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých 
a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov 
a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš 
Kristus, na ktorom každé stavanie, (príslušne) 
pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na 
ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v 
príbytok Boží.“ Sme Božím príbytkom skrze Ducha! 
Jeho vízia prebývať uprostred Jeho ľudu sa v nás stala 
skutočnosťou.

V 2. Korintským 6:16 sa píše: „A my sme predsa 
chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať 
budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a 
oni mi budú ľudom.“ Každý z nás je chrámom Ducha 
Svätého. On žije a hýbe sa v nás. Boží sen od založenia 
sveta sa v nás teraz napĺňa. Tajomstvo, ktoré bolo 
po mnohé veky a generácie ukryté, je už odhalené a 
naplnené. Tajomstvo je Kristus v tebe, tá nádej slávy 
(Kolosenským 1:26–27). Haleluja!

Drahý Otče, chválim a uctievam Ťa, ďakujem Ti, 
že si ma urobil svojím príbytkom. Viem, že Tvoj 
Duch žije vo mne, chráni, usmerňuje ma a vedie 
ma do Tvojej dokonalej vôle. Ďakujem Ti, že môj 
život robíš krajším slávou svojej prítomnosti, v 
mene Ježiš. Amen.

MODLITBA
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Niekedy sa stáva, že v našom chodení vo 
viere sa stretneme s okolnosťami, ktoré 

predstavujú vážnu výzvu pre našu vieru. Môže ísť 
o tvoje zdravie alebo o financie. Urobil si všetko, čo 
si považoval za potrebné urobiť, a uplatnil si všetky 
princípy, o ktorých vieš, ale nič sa nezmenilo. A teraz 
premýšľaš, čo ďalej.

Po prvé, je dôležité, aby si si uvedomil, že existuje 
protivník, ktorý je proti evanjeliu a Božím deťom. V 1. 
Petrovom 5:8–9 sa píše: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš 
protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc 
koho by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere, a 
vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho 
bratstva po celom svete!“ Potom Efezským 6:10–11 
hovorí: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci 
Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste 
mohli obstáť proti úkladom diabla.“

Satan, ten protivník, je porazený nepriateľ, 
nemá žiadnu moc. Jediné, s čím pracuje, sú jeho ľsti 
a úskoky. Avšak podľa Písma si ho už porazil: „Vy, 
deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší 
je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1. 
Jánov 4:4) Od teba sa už len očakáva, že budeš konať 
podľa Božieho slova, konať podľa toho, čo čítame v 
Efezským 6:10–11, a teda, že si oblečieš celú Božiu 

NENECHAJ SA ROZKÝVAŤ A DRŽ SI 
VÍŤAZSTVO

Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale 
od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi 

rúcame ľudské výmysly.
 (2. Korintským 10:4, Ekum).

štvrtok 11
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výzbroj.
Tí, ktorí nemajú oblečenú celú výzbroj, sú 

zraniteľní. Nasledujúci verš, Efezským 6:12, nám 
ukazuje, prečo si máme na sebe ponechať celé 
brnenie: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti 
kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto 
temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“

Protivník satan sa ťa snaží odvrátiť od pravdy 
Božieho slova, snaží sa ťa dostať pod tlak a prinútiť 
ťa vzdať sa Božieho slova. Ty však odmietni sa vzdať 
a poddať sa mu, radšej urob to, čo hovorí Písmo – 
vzopri sa diablovi. V Jakubovi 4:7 sa píše: „Poddajte 
sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od 
vás.“ Zjavenie 12:11 hovorí: „Oni však zvíťazili nad 
ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a 
nemilovali svoj život až do smrti.“

Nezáleží na tom, čím na teba nepriateľ zaútočí, 
nenechaj sa rozkývať a zachovaj si víťazstvo. Ďalej 
sa upevňuj v tom, kým si v Kristovi, upevňuj svoju 
dôveru v Jeho verné slovo a moc a vždy budeš víťaziť.

Som viac ako víťaz. Prekonal som satana, svet a 
jeho systémy. Panujem vo svojom živote skrze 
Ježiša Krista a chodím vo svetle svojho dedičstva 
od Boha. Všetko je moje v Jeho mene. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

Ak by si vlastnil dom a prenajal by si ho 
niekomu inému, dom by zostal tvoj, no 

po dobu prenájmu by si ho nemohol spravovať ani 
v ňom bývať. Toto oprávnenie ohľadom majetku 
má nájomca a riadi ho podľa podmienok nájomnej 
zmluvy.

Podobne Boh zveril človeku spravovanie tohto 
sveta a nateraz ho nemôže riadiť On. Človeku dal 
právo riadiť tento svet. Príde čas, kedy to bude 
robiť Boh, ale dovtedy ty a ja zodpovedáme za 
spravovanie nášho sveta pre Ježiša Krista a On 
nás bude brať na zodpovednosť za to, ako sme si 
počínali.

Mnohí, vrátane niektorých kresťanov, analyzujú 
udalosti a dianie vo svete a čudujú sa, prečo Boh 
„nerobí“ nič, aby napravil neprávosti. Nuž, ak čakáš 
na Boha, že niečo spraví, robíš chybu. On potrebuje 
teba. Bez teba nič neurobí a ani by nerobil, kým 
nevyprší nájomná zmluva a nebude vytvorená nová 
zem. Do tej doby je to naša zodpovednosť vládnuť 
tomuto svetu a spravovať ho v mene Ježiša Krista.

Pozri sa na to takto: Boh chce, aby bol celý svet 
spasený, a preto poslal Ježiša, aby dal svoj život za 
spásu človeka – ale aj tak nám povie, aby sme sa 
modlili a prihovárali za stratených. Prečo chce, aby 

SVET RIADI CEZ TEBA

Nebesá sú nebesami Hospodinovými, 
zem dal synom ľudským (Žalm 115:16).

piatok 12
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sme sa za nich modlili? Prečo rovno neurobí to, že už 
legálne spasenie by sa stalo ich živou skúsenosťou? 
Je to preto, lebo potrebuje oprávnenie konať v mene 
človeka, a tak poveril nás, aby sme sa modlili.

Preto zaujmi svoje miesto ako spoludedič s 
Kristom a naplň zmysel svojho života tu na zemi. 
Pasáž z Rímskym 8:19–21 dáva veci do širších 
súvislostí: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou 
očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti 
bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale 
skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo 
stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do 
slávnej slobody detí Božích.“

Otec vzhliada k nám, že Jeho stvorenstvo 
vyvedieme z otroctva skazy do slávnej slobody 
Božích detí.

Drahý Otče, som semeno Kristovo – predĺženie 
Jeho dní na zemi. Ďakujem Ti za to, že Tvoja moc 
vo mne pôsobí a že Tvoja sláva sa zjavuje vo mne 
a cezo mňa. V moci Ducha Svätého si plním svoju 
duchovnú zodpovednosť za privádzanie mužov a 
žien do ich dedičstva v Kristovi prostredníctvom 
evanjelia, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Keď Apoštol Pavol plánoval svoju misijnú cestu 
k rímskym kresťanom, bol presvedčený, 

že v sebe a so sebou ponesie aj plnosť požehnania 
evanjelia. To je mimoriadne. Niektorí vravia: „Kým 
si na zemi, nikdy naozaj nemôžeš mať plnosť Božieho 
požehnania.“ Ale Božie slovo hovorí niečo iné. Pavol 
mal a aj fungoval v plnosti požehnania evanjelia. Je 
to o tom, že si uvedomíš Krista, Jeho život a moc v 
tebe. Haleluja!

Je dôležité, aby sme porozumeli veľkosti, 
nekonečnej múdrosti a moci živého Boha. Apoštol 
Pavol mal odvahu viery, keď urobil také odvážne 
vyhlásenie Božieho slova. Žil v plnosti požehnaní 
Kristovho evanjelia a dúfal, že navštívi kresťanov 
v Ríme, aby im mohol udeliť nejaký duchovný dar.

Čo to dnes znamená pre teba? Uvedomuješ si, 
že môžeš, ba mal by si chodiť v plnosti požehnaní 
Kristovho evanjelia? Už len keď nad tým budeš 
premýšľať a pochopíš to, prinesie to revolúciu do 
tvojho života. Pozri sa na Petra: On to tiež pochopil a 
riadil sa tým. Niet divu, že vyhlásil, že máme účasť 
na Božej prirodzenosti (2. Petrov 1:4). Sme bytosti 

MÁŠ PLNOSŤ BOŽIEHO 
POŽEHNANIA

A viem, že keď prídem k vám, prídem 
s plnosťou požehnania evanjelia 

Kristovho. (Rímskym 15:29).

sobota 13
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podobné Bohu, a preto by sme mali žiť s týmto 
vedomím.

Ján, keď písal cirkvi, povedal: „Vy, deti, ste z 
Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, 
ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1. Jánov 4:4) 
Títo muži pochopili, čo to znamená chodiť v plnosti 
požehnaní Kristovho evanjelia, vedeli, čím nás Kristus 
učinil, a podľa toho rozprávali aj žili. Biblia hovorí: „Z 
Jeho plnosti, (to hovorí o Kristovi) sme zaiste všetci 
prijali…“ (Ján 1:16).

Dostal si plnosť Božieho požehnania, keď si prijal 
Krista, pretože Kristus je VŠETKO! Uvedom si, že 
Kristus je v tvojom vnútri.

Dostal som plnosť Božieho požehnania a mám 
účasť na Božej prirodzenosti. Som Božím dedičom a 
spoludedičom s Kristom, Kristus vo mne je všetko. 
Som viac ako víťaz, z milosti skrze spravodlivosť 
panujem nad záležitosťami svojho života. Nech je 
požehnaný Boh!

MODLITBA



slovak

Keď si dieťa Božie, tak nikdy nie si sám, nikdy 
nebudeš chodiť sám, pretože Duch Svätý je 

v tebe. Neustále žije v tebe a s tebou. Súčasťou Jeho 
služby v tvojom živote je mať s tebou spoločenstvo, 
posilňovať tvoju vieru a dodávať ti odvahu, aby si 
konal Božiu vôľu a plnil svoje poslanie.

Povzbudzuj prácu a službu Ducha Svätého v 
tvojom živote tým, že vedome oceníš, že je stále 
s tebou a prebýva v tebe. Keď si na evanjelizácii 
a svedčíš ostatným o Kristovi, mysli na to, že je 
s tebou. Keď slúžiš a delíš sa o Božie slovo, tak 
ty prehováraš k ľuďom zvonku, ale On im slúži 
zvnútra a potvrdzuje Božie slovo v ich srdciach. 
Slúži spolu s tebou, ako tvoj pomocník.

Vždy si buď vedomý Jeho prítomnosti a 
pôsobenia v tebe, ako to robil Ježiš. Povedal: „… 
Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky“ (Ján 14:10). 
On rozpoznal Ducha Svätého ako Otca, ktorý je v 

BUĎ SI VEDOMÝ JEHO PRÍTOMNOSTI A 
SLUŽBY V TEBE

… Veď On [Boh] sám povedal: Nijakým 
spôsobom ťa nesklamem, nevzdám 
sa ťa, ani neponechám bez podpory. 
[Ja] nie, [Ja] nie, [Ja] ťa v žiadnom 
prípade nezanechám bezmocným, 

ani ťa neopustím, ani ťa nesklamem 
(neprestanem ťa silno držať)… 

(Židom 13:5 podľa angl. AMPC).

nedeľa 14
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Ňom a ktorý pracuje v Ňom i cez Neho. Duch Svätý 
je Otec v tebe – tvoj Radca a Opatrovník. Dôveruj Mu 
ohľadom svojho života. On je ten najlepší priateľ a 
pomocník, akého by si kedy mohol mať.

Ak práve zažívaš nejaké ťažkosti, možno 
v oblasti financií, zdravia, štúdia, manželstva, 
podnikania alebo kariéry, netráp sa. Dôveruj Duchu 
Svätému. Upri svoju pozornosť na Neho a priľni k 
Nemu, On ťa nikdy nesklame. Znovu si prečítaj Jeho 
uisťujúce a upokojujúce slová v našom úvodnom 
verši Písma a premýšľaj nad zdôraznenými slovami: 
„… Veď On [Boh] sám povedal: Nijakým spôsobom 
ťa nesklamem, nevzdám sa ťa, ani neponechám bez 
podpory. [Ja] nie, [Ja] nie, [Ja] ťa v žiadnom prípade 
nezanechám bezmocným, ani ťa neopustím, ani ťa 
nesklamem (neprestanem ťa silno držať)…“

Som šampión života v Duchu Svätom, ktorý žije 
vo mne, pôsobí vo mne i cezo mňa. Uvedomujem 
si Jeho prítomnosť a prácu v mojom živote a 
vyhlasujem, že On je mojou zárukou života 
večného úspechu, nekonečného pokroku a 
víťazstiev v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA
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slovak

Biblia hovorí o Otcovej láske bohato vyliatej 
v Ježišovi Kristovi. Túto mimoriadnu lásku 

k nám prejavil tým, že kým sme boli ešte hriešni, 
Kristus za nás zomrel. Nepoložil svoj život kvôli 
tomu, že by sme boli žili správne – On to urobil, kým 
sme boli hriešnici. Taká láska sa nedá ani opísať, 
odhaľuje však našu hodnotu.

Keď spoznáš, kto je Ježiš, a uvedomíš si 
skutočnosť, že On vlastne položil svoj život, aby ťa 
zachránil, potom pochopíš, čo si o tebe Boh myslí, 
ako si ťa cení. Ježišova zástupná smrť určuje tvoju 
hodnotu. Bol toho názoru, že ty si hodný Jeho života, 
preto ho obetoval namiesto teba. Na tom vidno, 
že pre Boha si rovnako cenný ako Ježiš. Niet divu, 
že keď si Pán Ježiš v modlitbe vylieval srdce pred 
Otcom, túžil po tom, aby svet spoznal, že Otec nás 
miluje tak, ako miloval Jeho (Ján 17:23).

Aké inšpirujúce je vedieť, že Ježiš dal svoj život, 
aby si ho mohol mať ty. Takže ty by si mal teraz žiť 
život Syna Božieho, žiť Jeho sen. Pavol v Galatským 

BOH URČIL TVOJU SKUTOČNÚ 
HODNOTU

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám 
tým, že Kristus umrel za nás, keď sme 
boli ešte hriešni. O čo skorej budeme 

teda zachránení od hnevu skrze Neho, 
keď sme teraz ospravedlnení Jeho 

krvou? (Rímskym 5:8–9).

pondelok 15
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2:19–20 odvážne vyhlásil: „Spolu s Kristom som 
ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. 
A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna 
Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal 
za mňa.“ 

Neži menejcennejší život. Ži Boží sen. On bol 
presvedčený, že si cenný, a seba samého dal za 
teba. V 1. Petrovom 1:18–19 sa hovorí: „Veď viete, 
že zo svojho márneho počínania, zdedeného po 
otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, 
striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného 
a nepoškvrneného Baránka, Krista.“

Požehnaný Otče, ďakujem Ti za Tvoju milosť – 
obklopuje ma ako štít a ja sa navždy vznášam v 
jej potešovaní a blaženosti. Táto láska ma nabáda 
kázať evanjelium strateným a obracať ich od 
hriechu na spravodlivosť a od moci satana k Bohu, 
v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Pred vystúpením do neba povedal Pán 
Ježiš svojim učeníkom: „Ešte mnoho vám 

mám povedať, ale teraz neznesiete“ (Ján 16:12) 
Neskôr v ďalšom verši vyhlásil: „Keď však príde 
On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy.“ 
Ježiš prenechal úlohu voviesť nás do hlbších 
právd, tajomstiev a zjavení Boha i Jeho kráľovstva 
na Svätého Ducha. On je ten, kto nám odhaľuje 
tajomstvá a záhady, ktoré prirodzení ľudia nedokážu 
vnímať. Sú to veci, aké nám Boh z milosti daroval. 

 V 1. Korintským 2:9–12 sa hovorí: „… ale, ako 
je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, 
ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh 
tým, ktorí Ho milujú. Boh totiž zjavil nám to 
Duchom… ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch 
Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, 
ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti 
Božej dostali.“ Vďaka patrí Bohu, že nám poskytol 
možnosť prijať Ducha Svätého! 

 Existujú veci, ktoré nám Boh daroval z milosti 
a ktoré nám Duch Svätý odhaľuje a pomáha nám 
radovať sa z ich. Veľa ľudí prechádza životom bez 
toho, že by využívali všetko to, čo Boh pre nich 
pripravil, jednoducho preto, lebo ignorujú Svätého 
Ducha. Niektorí dokonca ani nevedia, že im Boh dáva 

ON NÁM ZJAVUJE HLBŠIE TAJOMSTVÁ 
HOSPODINA 

Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie 
vás do všetkej pravdy… (Ján 16:13).

utorok 16
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nádherný život, z ktorého by sa mali radovať. Idú 
ďalej životom, chodia v tme a namáhajú sa, akoby 
od Neho nič nedostali. 

 Ani jeden človek, ktorý má Ducha Svätého, by 
nemal kráčať v tme či neistote. On je predsa svetlo 
života. Cez Jeho svetlo vnímaš všetko, čím ťa Boh 
požehnal, a vieš kráčať vo svetle svojho vlastného 
dedičstva v Kristovi. Život vo svojej plnosti, 
spravodlivosti, dokonalom nebeskom zdraví, 
prosperite, čistote od hriechu, spoločenstve s Otcom 
a podobne – to sú niektoré z požehnaní, ktoré nám 
Boh z milosti daroval pre radosť. Služba Ducha 
Svätého však nespočíva iba v odhalení spomínaných 
požehnaní, ale takisto v tom, aby ťa naučil, ako v nich 
žiť. 

Duch Svätý je môj učiteľ a radca, moje srdce 
zaplavuje múdrosťou k tomu, aby som si v živote 
znamenite počínal. Pomáha mi chápať duchovné 
skutočnosti. Dnes kráčam s vedomím o mojej 
jednote s Ním a prijímam väčšie porozumenie 
tajomstiev a záhad môjho nového života v Kristovi. 

VYZNANIE



slovak

streda 17

V Kolosenským 1:9 sa Pavol modlil pod 
vedením Ducha: „Preto aj my odo dňa, 

ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás 
a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo 
všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti.“ Slovo 
„rozumnosť“ je preložené z gréckeho sunesis, čo 
vyjadruje interpretáciu, spôsob myslenia alebo 
mentalitu. Apoštol Pavol sa v tom verši zaoberal 
určitým druhom pochopenia – pochopenia zo 
zjavenia – ktoré nám poskytuje Božie slovo. 

 Preto potrebuješ zostávať v Božom slove a 
študovať ho s pochopením. Opäť si prečítaj náš 
úvodný verš, kde sa hovorí: „Slovo Kristovo nech 
prebýva vo vás bohato…“ To ťa urobí duchovne 
chytrým, múdrym a budeš mať porozumenie vecí. 

 Ďalšia prekrásna vec na tom všetkom je, že 
Boh nás nevychováva len pre tento svet. Všetko, čo 
v nás koná – že nás cez svoje slovo programuje – je 
mienené pre budúce veky. Takže pokiaľ ešte nemáš v 
sebe Božie slovo a Ducha Svätého, ktorý ti poskytuje 

JEHO SLOVO V TVOJOM DUCHU 

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás 
bohato; vo všetkej múdrosti učte a 

napomínajte sa žalmami, hymnami, 
duchovnými piesňami a vďačne spievajte 

v srdciach Bohu! (Kolosenským 3:16).
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duchovné chápanie i porozumenie reálnych vecí 
Božieho kráľovstva, kým si ešte stále tu na zemi, 
ako budeš potom fungovať v tom nadchádzajúcom 
svete? 

 Práve preto je dôležité študovať Písmo s 
nadšením, pestovať si zanietený a hltavý apetít po 
Božom slove. Úplne sa mu oddaj, pretože Božie 
slovo je všetko. Keď je v tvojom vnútri, tak nezáleží 
na tom, aké sú na tomto svete tvoje túžby, môžeš 
ich dosiahnuť! S Božím slovom v tvojom duchu 
a vychádzajúcim z tvojich úst môžeš verne slúžiť 
Pánovi a priniesť Mu slávu teraz aj v budúcom veku. 

Chodím v spravodlivosti a panujem, mám 
porozumenie tajomstiev a záhad Božieho 
kráľovstva. Žijem nad týmto svetom a jeho 
upadajúcim systémom, žijem v Kristovi a pod Jeho 
svetovládou. Haleluja! 

VYZNANIE



slovak

Na základe Písma jasne vidíme, že tou 
najväčšou túžbou Hospodina je to, aby 

všetci ľudia získali večný život a mali s Ním 
spoločenstvo. To je dôvod, prečo na tento svet prišiel 
Ježiš: prišiel, aby z ľudí urobil synov Božích. Preto 
je dôležité mať svoje priority v súlade s cieľom, 
pre ktorý Ježiš prišiel na zem. Presadzuj záujmy 
evanjelia – záujmy, kvôli ktorým Ježiš žil, zomrel a 
bol vzkriesený. 

 Nebo oceňuje a oslavuje tých, ktorí získavanie 
duší urobili svojou prioritou, tých, ktorí Boží sen 
prijali za svoj. Nič z toho, čo na zemi robíme, 
nemá v nebi význam či hodnotu, ak to nesúvisí so 
záujmom evanjelia, čím je spása stratených duší. 
Si zodpovedný za privádzanie ľudí ku Kristovi a 
takisto sa máš postarať, aby boli následne zakorenení 
v cirkvi a ďalej sami získavali nové duše. 

 Sú ľudia, ktorých ti Boh poslal do cesty, aby si 
im pomohol zbudovať sa vo viere, učil ich modliť sa 
a pomohol im objaviť Kristovo dedičstvo i žiť v ňom. 
Je to súčasť tvojej zodpovednosti v rámci Kristovho 
evanjelia. Bol si zachránený, aby si zachraňoval 
ostatných, si zbudovaný, aby si zbudoval ostatných. 
Práve tebe bola zverená služba zmierenia: „… že 

PRIJMI JEHO SEN ZA SVOJ 
Pán… nechce, aby niekto zahynul, ale 

aby sa všetci dali na pokánie. 
(2. Petrov 3:9).

štvrtok 18



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

Lukáš 17:1-19 & 1 Samuelova 3-7

Marek 3:8-19 & Leviticus 18

1 Korinťanom 9:16; Filipanom 1:12-14

totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, 
nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi 
nami zvestovanie zmierenia“ (2. Korintským 5:19).

 Predstav si, o koľko viac ľudí by sme vedeli 
osloviť, keby sme všetci prevzali zodpovednosť 
za získavanie duší so všetkým tým potenciálom, 
ktorý máme! Zober to vážne. Buď medzi tými, ktorí 
ostatných veriacich posilňujú a povzbudzujú k 
vykonávaniu diela služby. Pomáhaj budovať vieru 
ostatným, aby boli efektívnejší pri konaní Božieho 
diela. Neži len pre krátkodobý cieľ, ten nemá večnú 
hodnotu. Daj Božiu prácu na prvé miesto vo svojom 
živote. Prijmi Jeho sen za svoj a budeš zažívať večnú 
radosť a naplnenie. 

Požehnaný Spasiteľ, môj život je na Tvoju slávu a 
ja žijem pre záujmy evanjelia, zanietene sa snažím 
rozširovať Tvoje kráľovstvo a vybudovať Tvoju 
spravodlivosť v srdciach ľudí. Som medzi tými, 
ktorí posilňujú ostatných pre dielo služby, budujú 
vieru bratov, aby sa stali efektívnejšími pri konaní 
Pánovho diela. Tak naozaj prežívam večnú radosť 
a naplnenie. Haleluja! 

VYZNANIE 



slovak

Možno ti je známa táto nádherná pieseň, 
ktorá vystihuje zástupnú obeť Ježiša 

Krista za nás: „On splatil dlh, ktorý ani nebol 
Jeho, to ja som mal dlh, ktorý som nevedel splatiť. 
Potreboval som, aby ma niekto očistil od hriechu. 
A teraz spievam novú pieseň, úžasná to milosť – 
Kristus Ježiš zaplatil za mňa dlh, ktorý by som ja 
nikdy nevedel…“ Áno, správne, On zaplatil celú 
pokutu za naše hriechy! 

 Keď Adam neposlúchol Boha, ako nezvratný 
dôsledok nasledovala duchovná smrť (1. Mojžišova 
2:17), čo znamená úplné oddelenie alebo odlúčenie 
od Boha. Biblia uvádza: „Preto ako skrze jedného 
človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť 
– tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci 
zhrešili“ (Rímskym 5:12) Avšak Boh ihneď zaviedol 
obetovanie býkov a kozliat ako zadosťučinenie za 
hriech. Tak znelo nariadenie pre Izraelitov v Starej 
zmluve, pretože bez preliatia krvi nemohlo prísť 
zmytie hriechu (Židom 9:22). 

 Napriek tomu nám Biblia objasňuje, že obety 
býkov a kozliat nestačili na odstránenie hriechu, 
„lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy“ 

ON VŠETKO ZAPLATIL 

Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, 
ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, 
Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta 

(Ján 1:29).

piatok 19
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(Židom 10:4). Boh potom spustil úžasný plán pre 
úplné spasenie človeka tým, že poslal Ježiša Krista. 
Spása človeka bola naplnená, keď Ježiš Kristus – 
baránok Boží – bol obetovaný, aby sňal hriechy sveta 
(Ján 1:29). Biblia Ho nazýva „baránkom zabitým od 
založenia sveta“ (Zjavenie 13:8). 

 Keď Ježiš zomieral na kríži, niesol naše hriechy 
a zmyl ich svojou krvou raz a navždy! On zaplatil 
konečnú cenu za hriech – ten hriech, ktorým sa 
človek zadlžil a ktorý nebol schopný vyrovnať. 
Židom 9:11–12 hovorí: „Ale keď prišiel Kristus… 
vošiel raz navždy do svätyne…, ani nie s krvou 
kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a 
vydobyl večné vykúpenie.“

 Kristus zaplatil za odstránenie tvojich hriechov. 
Teraz si očistený, posvätený a ospravedlnený, 
oslobodený od hriechu a záhuby. Sláva Bohu! 

Nech je požehnaný Boh! Som očistený, posvätený, 
oslávený a ospravedlnený. Som spravodlivosťou 
Božou v Kristovi Ježišovi, lebo Ježiš niesol moje 
hriechy a dal mi svoju vlastnú spravodlivosť. 
Teraz mám účasť na Božej prirodzenosti, podiel 
na nebeskom dianí, kráčam v novote života a vo 
svetle mojej spravodlivosti v Kristovi. Haleluja! 

VYZNANIE 



slovak

Dôraz v úvodnom verši Písma ukazuje, že to 
bol práve Boh, kto prebral zodpovednosť 

za naše zmierenie s Ním. On stál za všetkým, čo Ježiš 
Kristus pre nás vydobyl. Vlastne to urobil Boh sám – 
vidíme to v 2. Korintským 5:19, kde sa spomína, „že 
totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou…“ 

 Nešlo len o to, že nás Boh veľmi miloval a poslal 
Ježiša, ale On sám stál za všetkým, čo malo dočinenia 
so spásou človeka. Cez Krista zmieril svet so sebou 
samým a nepočítal ľuďom ich priestupky. Haleluja! 
On prevzal zodpovednosť a zaplatil celú pokutu za 
všetky tvoje hriechy a vôbec sa na teba nehnevá. 

 Dokonca aj keď si sa dostal do problémov za 
nejakú svoju chybu, On sa zaviazal zachrániť ťa, 
pomôcť ti von z toho problému, a to z jediného 
dôvodu: v Ježišovi Kristovi máš výkupné! 

 To je dôvod, prečo narodenie Ježiša znamená 
pre nás tak veľa – On sa narodil, aby žil, zomrel a 
dal svoj život ako výkupné za mnohých ľudí: „Lebo 
ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby 
On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých“ 
(Marek 10:45). 

 Biblia hovorí, že Boh si nás v Ňom vyvolil ešte 

JEŽIŠ JE TVOJE VÝKUPNÉ

A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril 
so sebou v Kristovi a zveril nám službu 

zmierenia (2. Korintským 5:18).

sobota 20
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pred stvorením sveta, aby sme boli svätí a bez úhony 
pred Ním (Efezským 1:4). Ty si svätý a bez viny pred 
Otcom, lebo Kristus je tvoje vykúpenie! On prebral 
zodpovednosť za tvoje hriechy. Takéto je posolstvo 
evanjelia! 

 Niet divu, že nás nazýva Jeho spravodlivými 
a ospravedlnenými, čo znamená, že nemôžeme 
byť obvinení z hriechu, pretože nielenže sme 
spravodliví, my sme sa stali tiež spravodlivosťou 
Božou v Kristovi Ježišovi. V 2. Korintským 5:21 sa 
píše: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom 
za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou 
pred Bohom.“ 

Drahý milujúci Otec, ďakujem za vyjadrenie Tvojej 
lásky v tom, že sa Ježiš obetoval namiesto mňa, a 
na základe toho môžem pred Teba predstúpiť bez 
viny, ako svätý a nepoškvrnený. Nech je naveky 
požehnané Tvoje meno! 

MODLITBA



slovak

Keď Ježiš zomrel na kríži, v záujme 
spravodlivosti, celý svet zomrel s Ním, 

pretože zomrel za všetkých ľudí. Kresťanstvo však 
nezačalo Jeho smrťou, ale Jeho vzkriesením. Keď 
Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, bol si vzkriesený spolu 
s Ním a stal si sa novým stvorením, živým Bohu.

Nové stvorenie je výsledkom Ježišovho 
vykúpenia (Rímskym 8:23). Bol si prenesený zo smrti 
– duchovnej smrti – do života! Ožil si s Kristom v 
Jeho vzkriesení. Keď vieš, že si bol vzkriesený spolu 
s Kristom a sedíš s Ním v nebeských oblastiach, tak 
Biblia hovorí, že by si mal hľadať tie veci, ktoré sú 
hore! Rozmýšľaj teda ako niekto, kto sedí spolu s 
Kristom v pozícii vlády, slávy a moci! Je to miesto, 
kde nie je žiadna tma, žiadna choroba, žiadna 
porážka a žiadna bolesť, je to miesto absolútnej 
dokonalosti a autority.

Písmo hovorí, že Ježiš sedí na pravici Božej 
(pravici moci). To znamená, že má autoritu nad 
celým stvorením, nad celým nebom i zemou. Ale 
hádaj čo? Boh nás pozdvihol do slávy spolu s 
Kristom, kde sme s Ním posadení v nebeských 
oblastiach moci, vlády a majestátu (Efezským 2:6). 

VZKRIESENÝ A POSADENÝ S KRISTOM

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, 
hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí 

na pravici Božej (Kolosenským 3:1).

nedeľa 21
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Zastávame rovnaké postavenie autority, s plnou 
mocou konať miesto Neho. Aká požehnaná realita!

Aká úžasná výsada je byť posadený spolu s Kristom 
v pozícii moci, vysoko nad všetkými kniežatstvami, 
mocnosťami, panstvami a duchovnými mocami a 
nad každým menom, ktoré je menované nielen 
v tomto, ale aj v budúcom veku! Pôsobím z 
pozície slávy, moci, autority a vlády, oddelený od 
vysiľujúcich účinkov hriechu, porušenia a tmy, v 
mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak
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slovak

Vždy, keď uvažujem o Ježišovi a Jeho 
zástupnej obeti, zostávam ohromený 

z toho, ako veľmi nás miluje. On prevzal naše 
miesto odsúdenia a zatratenia, pričom nám dal 
svoj charakter spravodlivosti. Nielenže sme v Ňom 
spravodliví, ale doslova sme sa stali stelesnením 
Božej spravodlivosti. 

 V 2. Korintským 5:21 sa hovorí: „Toho, ktorý 
nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme 
my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ Veľa 
ľudí sa domnieva, že Ježiš nás len prišiel zachrániť 
od hriechu. Nie! On dosiahol omnoho viac. Vykúpil 
nás z našich hriechov, aby sme sa mohli stať Božími 
deťmi. Jeho konečným cieľom bolo darovať nám 
Boží život, prirodzenosť Božej spravodlivosti, aby 
sme mohli mať spoločenstvo s Bohom. 

 Keď Ježiš visel na kríži, my sme tam boli v 
Ňom. On sa stal hriechom za nás. Keď zomrel 
a bol pochovaný, z pohľadu spravodlivosti, my 
všetci sme zomreli a boli pochovaní v Ňom. A to 
znamenalo koniec hriechu. Naše hriechy ostali 
pochované s Ním. Avšak má to ešte vznešenejšiu 

UROBIL OMNOHO VIAC

Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa 
vám skrze Neho zvestuje odpustenie 

hriechov… (Skutky 13:38-39).

pondelok 22
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časť: na tretí deň, keď Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, 
boli sme vzkriesení spolu s Ním do nového života. 
V Rímskym 6:4 sa píše: „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.“ 

 Tvoja minulosť so všetkými zlyhaniami, 
slabosťami a porážkami s Ňom bola pochovaná. 
Teraz ako znovuzrodený máš v Kristovi Ježišovi 
nový život – život slávy a spravodlivosti. 

Bol som pokrstený do Krista v Jeho smrti a zároveň 
vzkriesený s Ním v Jeho zmŕtvychvstaní a teraz 
kráčam v novote života. Moja minulosť so všetkými 
zlyhaniami a porážkami sa pominula, pretože v 
Kristovi je zo mňa nové stvorenie. Haleluja! 

MODLITBA 



slovak

Božie slovo je svetlo, pravdivé svetlo, ktoré 
dokáže osvietiť každého človeka, čo príde 

na tento svet. Náš úvodný verš opisuje, ako nám 
služba Božieho slova udáva smerovanie v živote. 
Ide o jednu z vecí, ktorú svetlo robí: udáva smer, 
ukazuje cestu. Pokiaľ nezasvietiš, nebudeš vedieť, 
čo je skryté v tme, ani to, akým smerom sa vybrať. 

Ak si niekedy skúšal kráčať v tme, určite budeš 
súhlasiť, že sa to nezaobišlo bez narazenia do 
prekážok, ktoré si jednoducho nevidel, lebo všade 
bola tma. Podobne, ak by si cestoval v tme, nevedel 
by si, kedy dorazíš do cieľa, ani kedy sa dostaneš na 
križovatku. Preto je osobné poznanie a uplatňovanie 
Božieho slova (Jeho svetla) pre každého kresťana 
veľmi dôležité. 

 Životy niektorých ľudí sa nachádzajú v 
nebezpečenstve, lebo nenasledujú vedenie a 
usmerňovanie Písma. Inak povedané, pohybujú 
sa v inom prostredí, ako je Božie prostredie. Iní 
zas cestujú s lístkom, čo nemá destináciu, keďže 
ignorujú Božie slovo, ktoré dokáže osvietiť ich cestu 
a ukázať im cieľovú stanicu. 

 Múdrosť a usmernenie prichádzajú z Božieho 

VEDIE NÁS VO SVOJOM SVETLE 

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a 
svetlo mojim chodníkom (Žalm 119:105).

utorok 23
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slova. Pokiaľ žiješ vo svetle prichádzajúcom od 
Boha, nikdy nebudeš kráčať v tme. Veď On nás 
vedie vo svojom svetle. Biblia uvádza, že máme žiť 
vo svetle, keďže Boh je vo svetle. Ty máš kráčať v 
rovnakom svetle, v akom prebýva Boh (1. Timotejovi 
6:16). Toto je možné vďaka tomu, že si sa narodil z 
Božieho slova (1. Petrov 1:23), lebo ono je naozaj to 
skutočné svetlo. 

 Boh ti dal svoje slovo, aby dokázalo ožiariť tvoju 
cestu životom tak, že sa na nej nevyskytne žiadna 
tma ani tápanie v neistote. Preto, ak sa necháš viesť 
Jeho svetlom, budeš kráčať v ústrety láske, radosti, 
spravodlivosti, zdraviu, pokoju a prosperite. Nech 
je požehnaný Pán! 

Požehnaný Otče, ďakujem Ti za Tvoje slovo, ktoré 
je pre mňa svetlom a kompasom, ktorým sa riadim 
na svojej ceste životom. Už viac netápam ani sa 
netúlam v tme, pretože Tvoje slovo osvetľuje môj 
chodník, dáva mi smerovanie a vedenie a prináša 
mi absolútny úspech v živote, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA 



slovak

Nájdu sa kresťania, ktorí hovoria, že 
majú zmluvu s Bohom. Učia, že keďže 

Boh uzavrel zmluvu s Abrahámom a my sme 
Abrahámovi potomkovia, tak sme automaticky 
zahrnutí v tej zmluve s Bohom. Nie! Kresťan nie 
je v zmluve s Bohom. Potrebuješ vedieť, kto je 
kresťan – On je jedno s Kristom, má účasť na Božej 
prirodzenosti. Abrahám mal zmluvu s Bohom, ale 
my v nej nie sme zahrnutí. Kto potom sme? My sme 
deti tej zmluvy. 

 My sme Boží dedičia a spoludedičia s Kristom. 
V Galatským 3:26–29 sa píše: „Lebo vierou ste všetci 
synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli 
pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani 
Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je 
ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi 
Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, 
dedičia podľa zasľúbenia.“

 Napríklad, v manželskom zväzku dvojica 
podpíše sobášnu zmluvu a tým pádom obaja 

DETI ZMLUVY
Vy ste synovia prorokov a synovia 
zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi 
otcami, keď povedal Abrahámovi: V 
tvojom potomkovi budú požehnané 
všetky čeľade zeme (Skutky 3:25).

streda 24
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vstupujú do záväzku. Tá zmluva však nezahŕňa ich 
deti. Deti, ktoré vzídu z manželstva, budú výsledkom 
či ovocím zmluvy. Opäť si prečítaj náš úvodný verš, 
kde sa jasne hovorí: my sme deti zmluvy, ktorú Boh 
uzavrel s Abrahámom a patriarchami. 

 Mnoho kníh bolo napísaných na tému našej 
zmluvy s Bohom, ale nebezpečenstvo tejto mylnej 
domnienky spočíva v tom, že umiestňuje kresťana 
do pozície nižšej, ako mu určuje jeho skutočné 
poslanie a neodňateľné právo. Náš vzťah s Bohom 
je vzťah Otca s Jeho deťmi. Skutočne požehnaná 
myšlienka! Aké úžasné je poznať, že práve my sme 
dedičia Boží a spoludedičia s Kristom. My sme deti 
zmluvy! Vlastníme tento svet a kráčame v nebeskej 
dokonalosti. Haleluja!

Všetky veci sú moje, mám všetko potrebné 
pre život a zbožnosť, pretože som Boží dedič a 
spoludedič s Kristom. Som bohatý vo všetkých 
veciach, pretože Boh ma zahŕňa svojou milosťou, 
aby som mal hojný nadbytok a bol nadmieru 
plodný a produktívny v každom dobrom diele. 
Haleluja! 

VYZNANIE



slovak

Často sa nájdu kresťania, ktorí po príchode do 
cirkvi povedia: „Pane, dnes prichádzame 

do Tvojej prítomnosti.“ Keď odchádzajú, cítia sa, 
akoby sa z Božej prítomnosti vzdialili. Niektorí sa 
dokonca modlia, aby Jeho prítomnosť zostúpila 
nadol, prípadne ich nasledovala všade, kam vkročia. 
Avšak ty ako dieťa Božie „nevchádzaš“ do Božej 
prítomnosti, ani z nej neodchádzaš. Naveky zostávaš 
v Jeho prítomnosti. 

 Keď prídeš na nejaké miesto, bez ohľadu na 
to, kde to je, vchádzaš tam s Božou prítomnosťou. 
Ty ako chrám živého Boha, ktorý v tebe prebýva 
cez Svätého Ducha, nesieš Jeho prítomnosť. Po 
znovuzrodení si Kristus v tvojom srdci urobil 
svoj príbytok. On je teraz v tebe a ty si v Ňom. On 
neprišiel, aby ťa po určitom čase zase opustil, ale 
navždy zostáva v tebe. 

 Prečítaj si Ježišove slová v Matúšovi 28:20, kde 
povedal: „…Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až 
do konca sveta. Amen.“ To platilo ešte pred tým, 
ako Duch Svätý prebral miesto v tvojom srdci. V 
Jánovi 14:17 Ježiš ohľadne Ducha Svätého vyhlásil: 
„…Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo 

NAVŽDY V JEHO PRÍTOMNOSTI 

Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží 
prebýva vo vás? (1. Korintským 3:16).

štvrtok 25
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vás.“ Ide o večné prebývanie. Duch Boží spočíva v 
tebe a On je nositeľom Pánovej prítomnosti, Jeho 
požehnaní a všetkého, čo nám Boh v Ježišovi Kristovi 
daroval.

 Buď si vedomý toho, že si Božia nádoba a 
že žiješ v Jeho prítomnosti každý deň. Práve toto 
znamená byť v Kristovi; nachádzaš sa v Božom 
prostredí, prostredí Jeho slávy a nebeskej esencie. 
Haleluja! 

Nachádzam sa v Kristovi a Kristus je vo mne 
– aké úžasné spoločenstvo a miesto pre život! 
On skrášľuje môj život svojou slávou, svojou 
prítomnosťou a samým sebou! V Kristovi žijem, 
hýbem sa a mám svoje bytie. Aké je to požehnanie 
byť nielen Božou nádobou, ale takisto nositeľom 
a šíriteľom Jeho nebeskej prítomnosti. Haleluja! 

VYZNANIE 



slovak

Niekedy stretneš kresťanov, ktorí k Bohu 
volajú o uzdravenie. Ide o protirečenie, 

keďže kresťan má už účasť na Božej prirodzenosti a to 
znamená, že by nemal byť chorý. Prečo je potom veľa z 
nich chorých? V Žalme 82:5–7 nachádzame odpoveď. 
Hovorí sa tam: „Nevedia nič a nechápu, v temnote 
chodia; klátia sa všetky základy zeme. Povedal som: 
Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale 
umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža.“ 

 Táto neznalosť je záhubou pre mnohých, lebo 
kresťanovi v skutočnosti prináleží život odolný 
voči chorobe a nemoci. Z rovnakého dôvodu Ježiš 
v Markovi 16:18 povedal: „…keby vypili niečo 
smrtonosné, neuškodí im…“ Nič, absolútne nič by 
ti nemalo ublížiť do takej miery, že by si ochorel, 
a nie to ešte prišiel o život. Je to preto, lebo život v 
tebe je nezničiteľný. Všimol si si, že nikde v Písme 
nevidíme, žeby nám Boh kázal modliť sa za naše 
vlastné uzdravenie? Dôvodom je fakt, že dokonalé 
božské zdravie je tvoja prirodzenosť – narodil si sa s 
ňou v deň svojho znovuzrodenia. 

Na prvej úrovni duchovného rastu sa stane, že 
ochorieš a následne ozdravieš a tento kolobeh sa 
opakuje. Zakaždým „veríš“ Bohu, že ťa uzdraví. Na 
druhej, vyššej úrovni už prehlasuješ: „Božské zdravie 
je moje!“ Tvoja viera pôsobí tak, aby si dosiahol 

DOKONALÉ NEBESKÉ ZDRAVIE 

Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! 
(Izaiáš 33:24).

piatok 26
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dokonalé zdravie. Keď vo svojom tele pociťuješ 
symptómy choroby, netráp sa. Jednoducho prehlás: 
„V mene Ježiš, prikazujem bolesti, aby ustala!“ a tak 
sa aj nastane!

 Potrebuješ sa však dostať ešte na vyššiu úroveň, 
kde už vôbec neochorieš ani neriešiš nejakú chorobu. 
Náš úvodný verš z Izaiáša 33:24 spomína, že tí, čo 
prebývajú na hore Sion, nepovedia „Som chorý“. 
Kto sú tí, čo prebývajú na Sione? Sme to práve my, 
znovuzrodení, Boží ľud. Biblia v Židom 12:22 hovorí: 
„Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého 
Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom 
anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu.“ My teraz 
žijeme na Sione a v Kristovi sme ako doma – a tam 
predsa choroba nie je povolená, je nám cudzia. Ak 
niekedy vo svojom tele pociťuješ symptómy choroby, 
ide o „klamlivú márnosť“ či ilúziu. Odhoď ju preč v 
mene Ježiš. Ži v božskom zdraví a odmietni byť chorý. 

Dokonalý nebeský život pôsobí v každom vlákne 
môjho bytia, v každej krvinke mojej krvi a v každej 
kosti môjho tela! Od hlavy až po päty, celé moje 
telo je oživované Duchom Svätým, ktorý žije vo 
mne a posilňuje ma skrz-naskrz, v mene Ježiš. 
Amen. 

VYZNANIE



slovak

V 1. Korintským 15:25 sa píše: „Lebo On musí 
kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy 

všetkých nepriateľov.“ Tento verš nie je o Ježišovom 
kraľovaní v nebi, skôr o Jeho kraľovaní na zemi. 
Boh už všetko položil pod Ježišove nohy (Efezským 
1:22). Izaiáš 9:5 uvádza: „…na jeho pleciach spočinie 
kniežatstvo (vláda)…“ Je to veľmi mocné, keďže 
to predstavuje spojitosť s nami. Ak by povedal 
„vláda bude na Jeho hlave“, tak by to bolo na Pánovi 
Ježišovi, pretože On je hlava a my sme Jeho telo. 

 No ak vláda spočíva na Jeho pleciach, znamená 
to, že Jeho kraľovanie, panstvo a autorita zostávajú 
na cirkvi – my všetko nesieme. Haleluja! A teda ak 
si čo i len ten najmenší v cirkvi – malíček na ľavej 
nohe – ešte stále si postavený nad celým svetom, lebo 
všetko bolo položené pod Jeho nohy. V nebi je to 
ustálený fakt. Boh to tak povedal a nič to už nezmení. 
Ježiš musí cez cirkev panovať nad všetkým. 

 Inak povedané, v týchto posledných dňoch sa 
od nás očakáva, že povstaneme, chopíme sa zbraní 
viery a budeme posilnení v Božích záležitostiach. 
Hovor Božie slovo s odvahou a sleduj, ako sa 

MÁME JEHO AUTORITU

… a všetko Mu poddal pod nohy a 
urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi. 

(Efezským 1:22).

sobota 27
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naplní. Svet i to, čo ho naplňuje, bol predsa daný 
tebe. Preto buď odvážny a privlastni si zem. Uchop 
vládu a preber kontrolu nad životom. Nariaď 
každej nepriaznivej búrke utíchnuť v mene Ježiš! 
Odmietni byť chorý, chudobný či porazený. Kraľuj 
nad okolnosťami. 

Som tým, čo Boh o mne hovorí, že som. Kristus 
vo mne je moje víťazstvo a sláva v tomto živote! 
Som súčasťou Jeho tela, svalov a kostí. S Kristom 
panujem, kraľujem a víťazím nad svetom i 
okolnosťami! Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako 
ten, čo je vo svete. 

VYZNANIE 



slovak

Duch Svätý nás vedie prostredníctvom 
Božieho slova. Žiadna rada, ktorá je v 

protiklade s tým, čo Božie slovo hovorí, nie je od 
Ducha Svätého. Niektorí ľudia sa za niečo modlia, 
potom im napadne nejaká myšlienka a oni si 
povedia: „Boh ma vedie, aby som urobil to a hento.“ 
Keď sa ich opýtaš: „Prečo veríš, že je to Boh, kto ťa 
vedie tým smerom?“ odpovedajú: „Modlil som sa 
za to.“ 

 Fakt, že si sa modlil, nestačí! Čo ti Pán povedal, 
keď si sa domodlil? Povedal ti zreteľne, aby si šiel 
urobiť tak, ako myslíš, že ťa On vedie? Je tá myšlienka, 
ktorú si dostal, v súlade s Jeho slovom? Zhoduje sa s 
Jeho dokonalou vôľou pre teba? Jeho slovo vyjadruje 
Jeho vôľu. Poddať sa Duchu znamená poddať sa 
vedeniu, autorite a usmerňovaniu Jeho slova. 

 To je dôvod, prečo je absolútne nevyhnutné 
poznať slovo osobne pre seba. Je dôležité mať presné 
poznanie Písma. Čím viac sa podvolíš jeho autorite, 
tým ľahšie rozoznáš vedenie Ducha. Jeho túžbou je 
viesť ťa zo slávy do slávy. 

 Náš úvodný verš uvádza: „Lebo všetci, ktorých 
Duch Boží vedie, sú synovia Boží.“ K tomu, aby si 

VEDIE NÁS SVOJÍM SLOVOM

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

nedeľa 28



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

Lukáš 22:66-23:1-25 & 2 Samuelova 1-3

Marek 6:1-13 & Numeri 1

1 Ján 1:7; Izaiáš 30:21; Žalmy 119:105

dokázal naplniť Boží cieľ vo svojom živote, sa musíš 
naučiť nasledovať Ducha v Božom slove, podľa 
slova a cez slovo. Neponáhľaj sa, keď hľadáš Jeho 
usmernenie, zostaň trpezlivý, až kým nebudeš počuť 
Jeho hlas – Jeho slová – vo svojom vlastnom duchu. 
Potom si pripravený ísť! Jeho slovo ti poskytne 
svetlo a ukáže smer a navyše obsahuje riešenie pre 
každý problém. 

 Bez ohľadu na ťažkosti, nepriateľov a výzvy, 
dôveruj Božiemu slovu. Vlož doň svoju vieru. 
Nechaj sa ním preniknúť do takej miery, až sa Božie 
slovo stane všetkým, o čom uvažuješ, čo hovoríš a 
prežívaš. Písmo nás nabáda: „…Žite podľa Ducha 
a nebudete vykonávať žiadosti tela“ (Galatským 
5:16).

Drahý Otče, Tvoje slovo mi poskytuje silu a svojou 
službou povzbudzuje môjho ducha. Moja viera je 
silná, aktívna a prevláda nad okolnosťami, keď 
ma Duch vedie na ceste životom. Jeho pravda a 
múdrosť poháňajú môj život a vedú ma zo slávy 
do slávy, zatiaľ čo kráčam v Duchu, v mene Ježiš. 
Amen. 

MODLITBA 



slovak
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slovak

Ako kresťanom nám bol zverený mandát 
zaniesť evanjelium do posledných končín 

zeme, je to veľké poslanie. Je to niečo, čo musíš 
konať so všetkou smelosťou, vierou, odvahou 
a presvedčením. Nikdy sa nesmieš hanbiť ani 
ospravedlňovať za Krista ani za posolstvo evanjelia. 
Nehanbi sa za to, kto si v Kristovi a nedovoľ iným 
zahanbiť ťa za to, čomu veríš. Pavol povedal: „… 
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): 
lebo mocou Božou je ono na spasenie každému 
veriacemu…“ (Rímskym 1:16).

Jedine evanjelium môže hriešnika priviesť k 
spáse a spravodlivosti. Iba kázaním evanjelia vie 
byť Božia spravodlivosť odkrytá a prijatá. Takže k 
evanjeliu neexistujú žiadne alternatívy. O jeho sile a 
účinnosti sa nedá pochybovať, je to jediné posolstvo, 
ktoré vie z hriešnikov, keď ho prijmú, urobiť v 
momente Božích synov.

V 2. Timotejovi 1:13 Pavol Timotejovi odkazuje: 
„Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž 
sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ 
Znamená to, že slová evanjelia sú účinné, naplnené 
inšpiráciou, mocou a nebeskou energiou. Žiaden 

ZAVIAZANÝ ZÍSKAVAŤ DUŠE 
Veď ja sa nehanbím za evanjelium 

(Kristovo): lebo mocou Božou je ono na 
spasenie každému veriacemu, najprv 

Židovi, a aj Grékovi
 (Rímskym 1:16).

pondelok 29
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hriešnik by nemal byť v tvojej blízkosti príliš dlho bez 
toho, že by bol ovplyvnený mocou evanjelia, ktorú 
nesieš. Rozhodni sa pre to. Buď taký zapálený, že 
všetko, na čom ti záleží, je evanjeliom ovplyvňovať 
životy ľudí a šíriť ho vo svete. 

 Biblia uvádza, že tí, ktorí mnohých obrátia na 
spravodlivosť, budú naveky žiariť ako hviezdy 
(Daniel 12:3). Buď aj ty počas tohto roka žiarivou 
hviezdou pre Pána (pozn. 2019 je „Rok svetiel“) 
tým, že natrvalo ovplyvníš ľudí evanjeliom. Prejdi 
extra míľu. Rovnako ako pre Ježiša, nech aj pre teba 
je Otcova vôľa to, na čom ti najviac záleží, a dokonči 
Jeho dielo (Ján 4:34). Nech je to vec, pre ktorú žiješ. 
On s tebou počíta pri zachraňovaní mnohých ľudí 
v tvojom okolí i ďalekých regiónoch. Preto zostaň 
verný svojej úlohe získavať duše. 

Drahý Otče, ďakujem Ti, že si mi zveril tú nebeskú 
zodpovednosť osloviť posolstvom večného života 
mnohých ľudí v mojom okolí, ako aj v odľahlých 
oblastiach. Svetlo Tvojho slávneho evanjelia, 
ktoré nesiem, rozptyľuje temnotu v srdciach 
neobrátených, borí náboženskú poviazanosť a 
zároveň ich ustanovuje v Tvojej spravodlivosti, v 
mene Ježiš. Amen.

MODLITBA 



slovak

V 1. Korintským 6:17 sa hovorí: „Kto sa pripojí 
k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ My sme 

pripojení k Pánovi, neoddeliteľne spätí a jedno s 
Ním a On sa nehanbí za tento zväzok s nami. Mal 
si niekedy príbuzného či milovaného človeka, ku 
ktorému si sa možno kvôli nejakému hroznému či 
svojvoľnému správaniu hanbil priznať, prípadne sa 
s ním (s ňou) nejako spájať? 

 Židom 2:11 uvádza, že Pán sa nehanbí nazývať 
nás svojimi bratmi a sestrami. Zamysli sa: napriek 
všetkému, čo o tebe vie, stále ťa miluje a teší sa z 
Jeho jednoty s tebou. Ježiš je s tebou taký zjednotený 
a stotožnený, že ti dal svoje meno, aby si podľa neho 
žil. Biblia uvádza, že On súcití s našimi slabosťami 
(Židom 4:15). 

Tvoja jednota s Pánom je tá najväčšia a 
najvznešenejšia vec, akú si dokážeš predstaviť. 
Teš sa z toho. Chop sa každej príležitosti osláviť 
svojím životom Ježiša Krista. Nič nedokáže byť viac 
nadprirodzené než mať účasť na Božej prirodzenosti, 
byť tým, v kom Kristus doslovne prebýva. Ty si Boží 
príbytok, v tebe žije a rozpráva v tebe i cez teba. Bez 
teba nie je kompletný. 

 Toto by ti malo pomôcť pochopiť tvoju dôležitosť 
a význam pre Krista. Ty si v Ňom a On je v tebe. Práve 

OSLAVUJ SVOJU JEDNOTU S NÍM 

Lebo sme údmi jeho tela, jeho svalov a 
jeho kostí. (Efezským 5:30, z ang. KJV).

utorok 30
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cez teba je schopný vyjadriť svoju spravodlivosť a 
lásku voči ostatným. Ty si na zemi ako Jeho predĺžená 
ruka, pretože z Neho pochádzaš a si k Nemu 
pridružený. V Jánovi 15:5 Ježiš povedal: „Ja som 
vínny kmeň a vy ste ratolesti…“ Vinič a ratolesti sú 
z rovnakej stonky. Je to Otcov veľkolepý plán, kedy 
nás On potrebuje tak, ako my potrebujeme Jeho: On 
je našou slávou, ako my sme Jeho slávou.

 V Jánovi 17:19–21 sa Ježiš za nás modlil: „… 
ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni 
boli v nás…“ Táto modlitba bola naplnená, keď 
Duch Svätý prišiel žiť do nášho vnútra a stali sme sa 
jedno s Bohom. V 1. Korintským 12:13 sa píše: „Veď 
aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v 
jedno telo...“ Doslova si zmiešaný s Duchom v jedno 
nebeské stvorenie. Nech je požehnaný Boh! 

Som pripojený k Pánovi a jeden duch s Ním. V 
Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Som 
Božím príbytkom, Boh vo mne žije, rozpráva vo 
mne i cez mňa. Jeho sláva je všade vôkol mňa a 
s Jeho nadprirodzenou prítomnosťou zasahujem 
a ovplyvňujem svoj svet na Jeho slávu, v mene 
Ježiš. Amen. 

VYZNANIE



slovak

united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604

nigeria:
Tel.: 01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

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

south  africa:  
+27 11 326 0971

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

u r o b i l i  J e ž i š a  K r i s t a  P á n o m  v á š h o  ž i v o t a :

„Pane Bože, celým svojím srdcom verím v Ježiša Krista,
 Syna živého Boha. Verím, že zomrel za mňa a že Ho Boh 
vzkriesil z mŕtvych. Verím, že Ježiš dnes žije. Vyznávam 
svojimi ústami, že od dnešného dňa je Ježiš Kristus 
Pánom môjho života. Cez Neho a v Jeho mene mám večný 
život a som znovuzrodený. Ďakujem ti Pane za spasenie 
mojej duše! Teraz som Božím dieťaťom. Halleluja!“

Gratulujeme vám! Teraz ste Božím dieťaťom. Keď chcete získať 

viac informácií o tom, ako môžete rásť ako kresťan, prosím 

spojte sa s nami cez ktorýkoľvek doleuvedený kontakt:

MODLITBA   SPASENIA



Pastor Chris Oyakhilome, the President of 
LoveWorld Inc., a dynamic, multifaceted, 

global ministry, is the author of Rhapsody of 
Realities, the world’s #1 daily devotional, and more 
than 30 other books. He’s a dedicated minister 
of God’s Word whose message has brought the 
reality of the divine life to the hearts of many.

Millions have been affected by his television 
broadcast, “Atmosphere For Miracles,” which 
brings God’s divine presence right into people’s 
homes. The scope of his television ministry 
extends throughout the world with LoveWorld 
satellite television networks, delivering qualitative 
Christian programming to a global audience. 

A t  the  wor ld - renowned Hea l ing  Schoo l , 
he manifests the heal ing works of  Jesus 
Christ and has helped many receive healing 
through the operation of the gifts of the Spirit.

Pastor Chris has a passion to reach the peoples of 
the world with God’s presence—a divine commission 
he’s fulfilled for more than 30 years through various 
outreaches, crusades, as well as several other 
platforms that have helped millions experience 
a victorious and purposeful life in God’s Word. 
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Thank you for taking time to complete this form. We appreciate your efforts.
God bless you. Please return this form to any of the addresses overleaf.
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We will like to know how this devotional has 
blessed your life. Please write a brief testimony of 
the impact of Rhapsody of Realities on your 
life and any prayer request(s) that you may 
have. We will be happy to pray with you.

Rhapsody of  
Realities


