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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 1,109 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

Uvažuj nad tým, čo sme práve čítali v knihe 
Skutkov 10:44. Kým Peter ešte hovoril, 

Duch Svätý „pracoval“ – zostúpil na tých, ktorým Peter 
adresoval svoju reč. Nečakal na Petra, pokiaľ skončí, čo 
nám ukazuje, že nikdy nie sme sami a vždy Mu môžeme 
dôverovať, že On splní svoju úlohu, zatiaľ čo my si plníme 
tú našu. 

 V Markovi 16:20 sa píše, ako učeníci po 
nanebovstúpení Pána „… vyšli a kázali všade, a Pán 
im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich 
sprevádzali“. Všimni si, že Duch Svätý bol s nimi nie ako 
pasívny pozorovateľ, ale skôr aktívne konal, potvrdzujúc 
ich slová znameniami, divmi a zázrakmi. 

 Zakaždým, keď sa vyberieš von kázať evanjelium, 
buď si vedomý Pánovej prítomnosti a Jeho moci, ktorá 
sa prejavuje pri kázaní Božieho slova. Nezáleží na tom, 
či sa ocitneš na pouličnej evanjelizácii, alebo kážeš v 
autobuse, kancelárii či nákupnom centre, buď si istý, že 
Duch Svätý pracuje v tebe a cez teba. 

 Preto smelo káž evanjelium. Káž Ježiša Krista. 
Káž o tom, že prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov 
a urobiť z nich Božie deti. Daj nespaseným vôkol teba 
vedieť, že Boh proti nim nepočíta ich hriechy, namiesto 

AKTÍVNE PÔSOBÍ V TEBE I CEZ TEBA
Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch 
Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali 

jeho reč (Skutky 10:44).

sobota 1



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

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

Ján 16:17-33 & 1 . Kronická 7-8

Marek 14:32-42 & Numeri 35

Skutky 1:8 ; Filipanom 2:13

toho pripravil opatrenie pre zmytie každého hriechu. 
 Služba evanjelia, ktorú ti Boh zveril, je duchovná a 

ty ju dokážeš naplniť jedine mocou Ducha. Nezáleží na 
tom, ako veľmi sa snažíš, bez Neho je to všetko márne. 
Znamená to, že bez pomoci Svätého Ducha nedokážeš 
urobiť nič, čo by malo večný význam. V Jánovi 15:5 
to Ježiš zdôraznil slovami: „… bezo mňa nič nemôžete 
činiť.” 

 Neprechádzaj životom či službou namáhajúc sa sám 
– spolupracuj s Duchom. Diskutuj s Ním o svojej práci. 
Ak existujú nejaké výzvy, povedz Mu o nich a On ti dá 
potrebnú múdrosť, ako sa cez to dostať. Dôveruj Mu a 
nebude nič, čo by si nedokázal. Jeho sila bude v tvojom 
živote pracovať úžasným spôsobom.

Drahý Otče, ďakujem za naplnenie môjho života 
úžasnou službou Tvojho Ducha. Úplne sa Mu 
poddávam, pretože On je ten, kto vo mne a cezo mňa 
aktívne pôsobí, aby som naplnil Tvoje nebeské plány 
a ciele na zemi. Mocou Ducha Svätého viem byť 
efektívny a plodný v každom dobrom diele, prinášam 
ovocie spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA



slovak

V hore uvedenom verši apoštol Pavol dáva 
mladému Timotejovi dôležité napomenutie, 

a to aby využíval milosť od Boha. V 2. Timotejovi 2:1 
zdôraznil rovnakú myšlienku: „Ty teda, syn môj, posilňuj 
sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.” 

 Keď dostaneš od Boha zodpovednosť, zároveň s tým 
prichádza aj milosť pre dosiahnutie zadanej úlohy. Keby 
si túto milosť zanedbával alebo keby si ani nevedel, že 
ju máš, tvoja práca by bolo neefektívna. Napríklad, ak si 
Bohom povolaný byť pastor, tak s tým úradom príde aj 
milosť, pastorská milosť. Keď rozpoznáš a prijmeš, že 
si povolaný do tohto úradu a obdarený zodpovedajúcou 
milosťou, prinesie to výsledky na Kristovu slávu, keď 
kráčaš v tomto svetle. 

 Niektorí ľudia sa namáhajú a v službe zažívajú 
frustráciu, lebo pracujú a kráčajú mimo Božej milosti. 
Pracovať s Hospodinom a pre Neho znamená chodiť v 
sláve, keď sa opieraš o Jeho milosť, aby ťa viedla. 

 Ak si pastor, evanjelista, vedúci skupiny alebo 
akéhokoľvek iného zoskupenia v rámci Cirkvi, a zažívaš 
ťažkosti pri vykonávaní služby, nastal čas využiť Jeho 
milosť. Božie dary a moc pracujú na princípe rozpoznania 
a vyhlásenia (Filemonovi 1:6). Prijmi, že na tebe spočíva 
Jeho milosť pre pôsobenie v tom alebo onom úrade, a 

VYUŽI JEHO MILOSŤ
Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti 

daný prorockým slovom, keď zbor starších 
kládol ruky na teba (1. Timotejovi 4:14).

nedeľa  2



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

ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

Ján 17:1-26 & 1 . Kronická 9-10

Marek 14:43-52 & Numeri 36

Ján 1:16-17; Židom 4:16; 2 Korinťanom 12:9

podľa toho o sebe aj ďalej hovor. Platí to pre každého, 
kto je Bohom povolaný naplniť špecifickú či významnú 
úlohu v Božom kráľovstve. 

 Aj v tejto chvíli aktivuj Božiu milosť a silu vo svojom 
živote. Potvrď vo viere: „Som obdarený milosťou, aby 
som vynikal a napĺňal moje určenie v Kristovi. Som 
dostatočný v Kristovej dostatočnosti a Jeho prehojná 
milosť nad mojím životom mi vo všetkom stačí.  Je zo 
mňa schopný služobník evanjelia, pretože Božia milosť a 
múdrosť vo mne mocne pôsobia, aby som vedel pracovať 
vo svojej službe, v mene Pána Ježiša.“

Drahý nebeský Otče, ďakujem za Tvoju prehojnú, 
prekypujúcu a večnú milosť  pôsobiacu vo mne. 
Oceňujem a som vďačný za výhodu, ktorú táto 
nadprirodzená sila povýšenia a nekončiaceho úspechu 
prináša do môjho života. Žijem nadprirodzeným 
životom dokonalosti a víťazstva, a vládnem a panujem 
ako kráľ v tomto živote, v mene Ježiš. Amen

MODLITBA



slovak

Duch Svätý je dar od Boha pre nás. Ide o to 
najväčšie požehnanie v našich životoch ako 

kresťanov. On je Boh konajúci v nás. Ako kresťania Ho 
potrebujeme pre víťazný život v Kristovi. Preto Pán Ježiš 
povedal: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného vám 
iného Radcu…” (Ján 14:16).

 Duch Svätý prišiel, aby ti pomohol žiť autentický 
kresťanský život, pretože žiaden pozemský človek nevie 
žiť kresťanský život. Potrebuješ Ho takisto na to, aby 
ti udelil porozumenie Božiemu slovu, prebudil ťa do 
otcovstva s Bohom a, okrem iného, aj aby ti pomohol 
prijať pravdu, že Ježiš Kristus je Syn Boží – Boh v tele. 

 Keď sa Ježiš opýtal svojich učeníkov: „Za koho 
pokladajú ľudia Syna človeka?“ (Matúš 16:13), Peter 
pod zjavením Ducha Svätého odpovedal správne. 
Povedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ Učiteľova 
reakcia na Petrovo vyhlásenie znela: „Blahoslavený si, 
Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale 
môj Otec, ktorý je v nebesiach” (Matúš 16:17).

 Peter sa nesnažil nič uhádnuť. Vedomosť o tom, kto 
je Kristus, mu poskytol Duch Svätý. Ježiš v Jánovi 16:13 
povedal: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás 
do všetkej pravdy…”  O Duchu Svätom rozmýšľaj 
ako o niekom, kto nášmu duchu zjavuje a odkrýva 
tajomstvá, záhady a skutočností Božieho kráľovstva. To 
On umožňuje nášmu duchu hmatateľne vnímať nebeské 
skutočnosti. 

DÔVERUJ DUCHU SVÄTÉMU
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného 

Radcu, aby bol s vami až naveky (Ján 14:16).

pondelok 3
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 Dokonca aj pri kázaní evanjelia a slúžení ostatným 
ľuďom je to On, kto pomáha porozumieť  posolstvu tým, 
ktorým slúžime. Nebyť Ducha Svätého, ľudia by nikdy 
neporozumeli posolstvu evanjelia, ktoré im kážeme. My 
rozprávame zvonku, ale On potvrdzuje tie slová a udeľuje 
im porozumenie vo vnútri. 

 Ak si služobník evanjelia, nepokúšaj sa budovať 
Cirkev svojou vlastnou silou – spoliehaj sa na Ducha 
Svätého. Využi Jeho úžasnú službu v tvojom živote a 
nikdy nebudeš v strese. On ti uľahčuje prácu a dohliada, 
aby si triumfoval každý deň. Zver Mu svoj život a On sa 
v tebe a cez teba prejaví.

Ďakujem, Otče, za to požehnanie, že Duch Svätý žije 
vo mne. On je môj pomocník, prítomný v každom čase, 
učiteľ a sprievodca, ktorý vo mne i cezo mňa neustále 
zjavuje Ježiša Krista. Mám porozumenie tajomstiev a 
záhad Božieho kráľovstva a žijem víťazne na Tvoju 
slávu, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA



slovak

Ježišov výrok z úvodu odhaľuje nielen to, že 
naše slová sú mocné a stanú sa skutočnosťou, 

ale takisto, že dokážeš hovoriť k čomukoľvek. Áno, k 
ČOMUKOĽVEK! Je to tak, pretože celé stvorenstvo, či 
už živé, či neživé, má svoju inteligenciu. V Božom slove 
je to veľmi jasné. Ježiš hovoril k vetru, moru (Marek 4:39) 
a dokonca prehovoril aj k stromu (Marek 11:14). 

 Keď študuješ prvú kapitolu 1. Mojžišovej, prídeš na 
to, prečo má všetko svoju inteligenciu. V 3. verši Biblia 
uvádza: „A Boh povedal...” V nasledujúcich veršoch 
nachádzame veľa príkladov, kde Boh vyslovil Slovo 
a všetko, čo povedal, sa aj stalo, začalo existovať, a 
zachovalo si úroveň inteligencie. 

 Napríklad, keď nariadil vode, nech vydá ryby, voda 
si to zapamätala a zaplnila sa rybami. Ako voda, tak aj 
ryby, čo z nej vyšli, boli napojené na program z Božieho 
slova. 

 Keď Boh hovoril k tým živlom, odovzdal im a 
naprogramoval energiu a ony si ju uchovali. Preto keď ty 
ako Božie dieťa rozprávaš, uisti sa, že to, čo hovoríš, je v 

MÔŽEŠ HOVORIŤ K ČOMUKOĽVEK 
Veru vám hovorím: Keby niekto povedal 
tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do 

mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril 
by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu 

(Marek 11:23).

utorok 4
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súlade s Božím slovom. Pamätaj si, tvoje slová sú nabité 
autoritou a mocou. Haleluja! 

 Hovor k svojmu telu, autu, podnikaniu, nástrojom, s 
ktorými pracuješ, k svojmu nábytku a všetkému, čo je s 
tebou prepojené – všetko to má nejakú inteligenciu. Hovor 
to, čo chceš vidieť a čo chceš, aby tie veci vytvorili, a tak 
sa aj stane. Pomocou svojich úst, svojich slov, naplánuj 
a naviguj svoju cestu a naprogramuj svoj život pre 
dokonalosť, z víťazstva do víťazstva a zo slávy do slávy. 

Môj život je na Božiu slávu. Kráčam v dokonalosti a 
Pán zdokonaľuje všetko, čo sa ma týka. Jeho milosť je 
prehojná nado mnou, Jeho moc sa nachádza v mojich 
slovách a spôsobuje, že sa naplnia. Dnes chodím v 
spravodlivosti, víťazstve, nadvláde a úspechu. Nech 
je požehnaný Boh! 

VYZNANIE



slovak

Viera je podstatou toho, čo nevidíme. Je dôkazom 
o neviditeľných skutočnostiach. Stýkame sa či 

zaoberáme sa s neviditeľným práve cez vieru a jediný 
dôvod, prečo vieš, že to existuje, je ten, že Božie slovo o 
tom hovorí. Tvoja viera ožíva, keď Boh rozpráva. 

 Napríklad, keď sa modlíme, veríme, že nám Boh 
odpovedá, nie na základe našej domnienky, že to robí, ale 
jednoducho preto, lebo Jeho slovo hovorí, že to robí. V 1. 
Jánovom 5:14 sa píše: „A toto je dôvera, ktorú máme v 
Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje 
nás.” Božie slovo slúži ako základ a uistenie pre našu 
vieru. Jeho slovo zostáva nemenné a nevyvrátiteľné, 
hovoríme mu aj neomylné Slovo: perfektné, spoľahlivé 
a vždy isté. 

Keď Hospodin povedal Abrahámovi: „Urobil som 
ťa otcom mnohých národov“, nebol podstatný fakt, že 
Abrahám a jeho žena Sára boli obaja už príliš starí, aby 
mali deti. Sárino lono už odumrelo – bolo nefunkčné – a 
tak aj Abrahámovo telo. 

 Napriek tomu Abrahámova viera spočívala v 
neomylnom Božom slove. Biblia hovorí „A neoslabol 
vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo – veď mal 
asi sto rokov – a na odumretý život Sárin. O zasľúbení 

VIERA SA ZAKLADÁ NA SLOVE 

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

(Židom 11:6).

streda 5
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Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo 
viere, vzdával Bohu slávu” (Rímskym 4:19–20) Nech je 
požehnaný Hospodin! 

 Božie slovo sa nikdy nevráti späť k Hospodinovi 
prázdne. Preto ďalej konaj vo viere v to, čo On povedal, 
bez ohľadu na to, čo ti ukazujú zmysly. Neprosíkaj, nekrč 
sa a nevzdávaj sa! Trvaj na svojich právach, výsadách, 
dedičstve a požehnaniach v Kristovi tak, ako sú uvedené 
v Písme. Dokonca i teraz smelo prehlás: „Kráčam v 
dokonalom nebeskom zdraví. Kráčam vo finančnej 
hojnosti. Som úspešný, som víťaz a kráľ v tomto živote 
a všetko je moje!“ 

 V Židom 13:5 – 6 sa hovorí: „Veď On sám povedal… 
takže smelo môžeme vyznávať…“ Jeho slovo je základom 
pre naše vierou naplnené vyznania.

Moja viera je živá, aktívna a premáhajúca – okolnosti 
sa usporiadajú podľa mojich vierou naplnených 
vyznaní a ja cez vieru panujem, kraľujem a vládnem 
vo svete okolo mňa. Uchopil som večné skutočnosti 
Božieho kráľovstva a kráčam v plnosti požehnaní 
Kristovho evanjelia! Môj život je na slávu Boha, v 
mene Ježiš. Amen.

VYZNANIE



slovak

štvrtok 6

Vedel si o tom, že ty si to najkrajšie z Božieho 
stvorenstva? Keď sa Boh spätne pozrel na to 

všetko, čo za prvých päť dní stvoril, uznal to za dobré (1. 
Mojžišova 1:4 – 25). Avšak v šiesty deň, keď už stvoril aj 
človeka, Biblia uvádza: „A Boh videl všetko, čo učinil, a 
hľa, bolo to veľmi dobré…“ (1. Mojžišova 1:31). Všimni 
si dôraz: ty si dokonalosť Božieho stvorenia, tá najkrajšia 
vec, akú kedy svet videl. 

 Tvoj život je plný nádhery a dokonalosti, pretože 
si stvorený na obraz a podobu Boha. Vyzeráš ako On a 
funguješ ako On. Možno chceš povedať  „Ale ja mám 
veľkú hlavu – ako môžeš tvrdiť, že vyzerám ako Boh?“ 
Pozeráš sa na tú nesprávnu vec. To tvoj duch je taký 
krásny, tvoj duch je miesto, kde žije Boh. Tvoj duch má 
život a prirodzenosť Hospodina – a to si skutočný ty. 

 Ži zo svojho ducha, pozri sa doňho a uzri tú nádhernú 
krásu svojej osobnosti. Maj potešenie zo seba. Maj 
radosť z toho, že si stvorený Bohom, pretože všetko, čo 
On urobil, je majstrovské dielo. A preto aj ty si veľdielo. 
Možno nikdy skutočne neobjavíš, kto naozaj si, aký si 
krásny a dokonalý, pokiaľ sa nezačneš pozerať dovnútra, 
do svojho ducha, a neodmietneš sa nechať kontrolovať 
telom. Nazri do svojho ducha a uvidíš život spravodlivosti, 
ktorý Pán vložil do tvojho ducha. Tvoj život je životom 

MAJ ZO SEBA  RADOSŤ
Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, 

aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení 
(Jakub 1:18).
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spravodlivosti. Vyžaruješ a zjavuješ Božiu spravodlivosť, 
lebo ňou si sa skutočne aj stal. Keďže je Božia láska cez 
Svätého Ducha vyliata v tvojom srdci, tak si milujúci a 
láskavý.

 Ty nie si zlostný, nešťastný, frustrovaný človek, 
akého sa z teba pokúša vykresliť tvoja myseľ či satan. Si 
nádherný! Možno sa trápiš, lebo máš nadváhu, prípadne 
naopak, že sa ti nedarí pribrať. Nič z toho by ťa však 
nemalo urobiť nešťastným človekom. Nemal by si sa 
vzdať. Koniec koncov, je to o disciplíne, a tiež sa nesnaž 
vyzerať ako niekto iný. Maj zo seba radosť a zaobchádzaj 
so sebou správne. 

Vzácny Otče, ďakujem Ti, že si ma urobil korunou 
svojho stvorenstva a najlepším zo všetkého, čo si 
stvoril. Žijem s vedomím toho, kto som v Kristovi: 
perla vysokej ceny a nevyčísliteľnej hodnoty, 
znamenité dielo Tvojich rúk, perfektne utvorené 
veľdielo, stvorené pre slávu a nádheru. Zjavujem 
Tvoje krásne činy a Tvoje cnosti a dokonalosť vo svete 
okolo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA



slovak

Slovo „skvieť“ v úvodnom verši znie v hebrejčine 
„zâhar“ a znamená „napomínať, učiť, inšpirovať, 

alebo vyžarovať svetlo“. Všetko z toho má spojitosť 
so schopnosťou viesť a aj svetlo dokáže viesť, udávať 
smerovanie. 

 Je to paralelné s tým, čo Ježiš naznačoval, keď 
povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, 
krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Matúš 
28:19) „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy“ 
znamená ísť a žiariť pred všetkými národmi – inšpirovať 
každý národ. 

 Takto vyzerá naše povolanie ako Božieho ľudu: 
vytvárame študentov a žiakov z národov. Ukazujeme 
svetu skutočný život. Ukazujeme im ozajstnú radosť 
a nadšenie. Ukazujeme im, o čom je Božia láska, keď 
im odhaľujeme evanjelium. My sme svetlo v tmavom 
svete a s tým svetlom vovádzame ľudí do Krista a Jeho 
neoceniteľného dedičstva. 

 Kamkoľvek dorazíš, prichádza s tebou aj svetlo, 
smerovanie. Temnota sa rozptýli a Božie svetlo a 
spravodlivosť sa šíria ďalej. Podobáš sa Pavlovi, ktorého 

SME AKO SVETLÁ 
Ale múdri skvieť sa budú ako blesk 

oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k 
spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné 

veky (Daniel 12:3).

piatok 7
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Pán zaviazal otvárať oči nespaseným a obrátiť ich z 
temnoty do svetla a z moci satana k Bohu (Skutky 26:18). 

 Príslovia 11:30 podľa ang. KJV uvádza „… múdry je 
ten, kto získava duše.“ Keď to spojíme s naším úvodným 
veršom, potom vidíme, že skutočne sme tými, ktorí 
prinášajú svetlo a vedenie. Prinášame svetlo evanjelia 
všade tam, kam vstúpime. Udávame smerovanie a 
ukazujeme cestu, prinášame naplnenie a radosť. To sú 
kvality svetla – a my sme svetlo tohto sveta. 

 Ježiš v Jánovi 8:12 povedal: „Ja som svetlo sveta. 
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať 
svetlo života.“ V 1. Jánovom 4:17 sa píše: „… pretože 
aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“ Patrí nám svetlo 
života a my ho vyžarujeme do nášho sveta. 

 Choroba, chudoba, odrádzanie, smrť a žiadne iné 
dielo temnoty a zla nemôžu a nikdy by nemali mať priestor 
v tvojom živote. Ty si žiarivé svetlo, preto kráčaj v tejto 
realite. 

Ďakujem Ti, Otče, že si ma zapísal do armády tých, 
čo získavajú duše. Teraz osvetľujem môj svet a srdcia 
hriešnikov sa dnes otvárajú a prijímajú posolstvo 
Tvojej zachraňujúcej milosti, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA  



Radosť z naplnenej 
túžby 

Rebekin inšpirujúci príbeh o 
tom, ako sa jej splnili sny 

Narodila som sa a vyrástla v Cardiffe, vo Walese, kde som 
neskôr pracovala ako kaderníčka v prestížnych salónoch. 
A hoci som bola so sebou spokojná, nebola som oddaná 
kresťanka a skoro vôbec som nechodila do cirkvi. Môj manžel 
bol iný. Rád čítal Rapsódiu Reality a nahováral ma na to isté, 
ale zakaždým som odmietla. Nepáčilo sa mi, koľko času 
venuje tej knihe. 
Napriek tomu na mňa nezanevrel. Často som ho počula 
prehlasovať slová ako: „Moja žena je zapálená pre Ježiša a 
napĺňa cieľ svojho života v Kristovi.“ V tom čase som ešte 
nevedela, že to, čo hovorí, sú slová viery. Myslela som si, že 
má aféru s inou ženou a zúrila som. Jedného dňa som si zapla 
televízor a sledovala som, ako účinkujúci hovoria o Rapsódii. 
Fascinovalo ma, ako boli schopní podať hlboké vysvetlenie o 
tom, kto je Boh a kto som ja v Kristovi. Až vtedy som si uve-
domila, že môj manžel celý ten čas hovoril o mne! Od toho 
dňa sa môj život zmenil. 
Prišiel čas, keď som potrebovala urobiť dôležité rozhod-
nutie: hoci som mala rada svoju prácu a želala som si v 
nej pokračovať, s manželom sme boli pripravení mať deti 
a ja som chcela byť mamou na plný úväzok a úspešnou 
podnikateľkou zároveň. Dosť ma to trápilo, lebo sa to nez-
dalo byť veľmi praktické. Keď som študovala Rapsódiu Re-
ality, prišla som na to, že nech túžim po čomkoľvek, Boh je 
vždy ochotný to naplniť. Dodalo mi to veľa povzbudenia, a 
tak som dala výpoveď v zamestnaní a začala som podnikať 
ako kaderníčka na voľnej nohe. 
Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, aké som kedy urobi-
la! Môjmu podnikaniu sa začalo dariť a zároveň som vďaka 
nemu získala potrebnú flexibilitu, aby som mohla tráviť čas 
so svojimi deťmi. Mám tiež príležitosti získavať duše, lebo sa 
vždy postarám, aby sa tieto materiály (Rapsódia) dostali do 
rúk každej mojej zákazníčke. Nielenže mi Boh naplnil túžbu 
môjho srdca, ale dal mi omnoho viac, ako som očakávala!



Notes

    
    

 N
ote
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slovak

Duch Svätý ti pomáha kontrolovať emócie a 
osobné reakcie, postoje, a zároveň buduje 

dokonalý charakter. Cez spoločenstvo s Duchom Svätým 
nebudeš mať premenlivú alebo cholerickú náladu, 
namiesto toho budeš kontrolovaný láskou. 

 Nikdy nedovoľ hnevu, aby ťa ovládol. Dokonca aj 
keď cítiš, že s tebou zle zaobchádzajú, nereaguj negatívne. 
Radšej sám sebe povedz: „Kvôli Ježišovi to nechám tak.“ 
Takým spôsobom ťa kontroluje Jeho láska. Náš úvodný 
verš hovorí: „Láska znáša všetko...“ Toto je triumf lásky. 

 Vedel si, že toto nebolo pod zákonom možné? Ľudia 
vtedy jednoducho nedokázali kráčať v láske. Ale teraz, 
keď sme znovuzrodení, je to náš každodenný život v 
Kristovi. Dokážeme kráčať v láske, rozprávať v láske a s 
láskou uvažovať o iných. Keď vieš milovať ľudí, nechávaš 
tak Hospodina, aby vládol a pracoval cez teba. 

 Milovanie druhých nerobí z teba slabocha, naopak, 
ukazuješ tým Boží charakter. Preto kdekoľvek sa ocitneš, 
vytvor atmosféru lásky, vľúdnosti a milosti. Nechaj 
Ježišovu vrelú lásku plynúť cez seba smerom k iným. 
Budú ju vidieť v tvojich očiach. Nemusíš nič povedať, 

KONTROLOVANÝ JEHO LÁSKOU 
(Láska…) znáša a zvláda všetko, čo 

príde, je pripravená veriť v to najlepšie v 
každom človeku, jej nádej sa nestráca za 
žiadnych okolností, a vydrží všetko [bez 
ochabovania]… (1. Korintským 13:7).

sobota 8
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ani urobiť a ona začne k tebe ľudí priťahovať – taká silná 
je Jeho láska. 

 Vedome prehliadni, keď sa ti stane nejaká neprávosť. 
Pamätaj, Duch Svätý žije v tebe. Skutočnosť, že ľudia 
s tebou nevedia správne zaobchádzať, by ti nemala 
brániť v tom, aby si vždy reagoval s láskou. Rozhodni 
sa, že zakaždým budeš odpovedať s láskou. Ona je 
vždy pripravená veriť v to najlepšie v ľuďoch a zároveň 
nezištne dávať.

Ako je On, tak som aj ja na tomto svete. Som plodom 
lásky, oplývam láskou a nikdy neupadám, lebo môj 
duch sa obnovuje každý deň. Božia láska je vyliata 
v mojom srdci cez Ducha Svätého, a preto som vždy 
pripravený veriť  v to najlepšie v ostatných ľuďoch. 
Sláva Bohu!

VYZNANIE



slovak

Dobro je silnejšie, väčšie a mocnejšie ako zlo. 
Zlo nemá a nikdy nebude mať trvalú nadvládu 

nad dobrom. 
 Sú ľudia, ktorí hovoria: „Tento svet je príliš skazený. 

Úroveň nenávisti je nepredstaviteľná.“ Áno, ale láska ja 
väčšia a silnejšia ako nenávisť. Je to ako so svetlom a 
tmou. Tma nikdy nedokáže zatieniť svetlo. Keď svetlo 
zasvieti, temnota sa vytratí. 

 Mnohí ľudia robia to, že len rozprávajú o temnote 
namiesto toho, aby „zažali svetlo“. Riešením na tmu je 
svetlo. Riešením na nenávisť je láska. Riešením na zlo je 
dobro. 

 My všetci sa musíme preorientovať, aby sme viac 
než kedykoľvek predtým dokázali veriť  sile dobra nad 
zlom. Čím viac zla ľudia páchajú, nech sú kýmkoľvek a 
kdekoľvek, o to viac dobra konaj ty. Konanie dobra z teba 
robí víťaza. 

 Nik, kto pácha zlo, nie je hrdina. Napríklad, keď 
ľudia zoberú do rúk zbrane, aby ponížili alebo ublížili 
ostatným, je to dôkaz slabosti. Skutočná sila a reálna moc 
je v tom, koľko lásky dokážeš vyžarovať a ovplyvniť ňou 
iných. Je to o tom, ako veľmi ich dokážeš pozdvihnúť a 
zbudovať, dodať im síl. Dovoľ Božej láske riadiť tvoj 

PREMÁHAJ ZLO DOBROM 
Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj 

dobrom! (Rímskym 12:21).

nedeľa 9
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život. 
 Ktosi raz povedal, že jediné, čo zlo potrebuje, aby 

mohlo víťaziť, je to, aby dobrí ľudia nič nerobili. Preto 
zastav dielo temnoty v tebe a okolo teba svojimi dobrými 
skutkami – ty si svetlo sveta (Matúš 5:14). Šestnásty verš 
tej kapitoly hovorí: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, 
aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v 
nebesiach.“ Rob tak bez ohľadu na prevládajúcu temnotu 
a zlo v dnešnom svete. Haleluja! 

Som veľvyslanec Krista, šírim Božiu lásku v mojom 
svete. Jeho láska je vo mne dokonalá, v skutku i v 
pravde. Je ju počuť v mojich slovách a vidieť v mojich 
skutkoch, lebo prebývam v Hospodinovi a Hospodin 
je vo mne. Nech je naveky požehnaný Boh!

VYZNANIE



slovak

Veľa sa toho deje a ešte viac sa udeje cez Cirkev 
Ježiša Krista. Pánov príchod sa blíži a my 

vstupujeme do novej fázy služby Cirkvi na zemi, do väčšej 
dimenzie Božej slávy na zemi presahujúcej všetko, čo 
Cirkev doteraz poznala. 

 Prichádzajú na zem mocní Boží anjeli. Ide o triedu 
anjelov, ktorí tu predtým ešte nepôsobili. Boli vypustení 
na zem, aby tu pracovali v týchto posledných dňoch, lebo 
čas je krátky. 

 Svet bude svedkom väčších divov a zázrakov vďaka 
prejavom a podpore týchto anjelov, ktoré Boží ľud zažije 
v týchto posledných dňoch. Očakávaj a buď pripravený. Je 
to úplne nová fáza a Boh nám cez zjavenie dáva poznať, v 
akom období sa nachádzame. 

 Je to podobné tomu, čo sa udialo v biblických 
časoch. Pán v Joelovi 3:1 povedal: „Potom vylejem svojho 
Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú 
prorokovať…“ Roky ubehli a toto proroctvo sa naplnilo, 
ale ľudia o tom nevedeli. Prijali vyliatie Ducha na Letnice, 
no nevedeli, čo sa odohralo. Peter im to vysvetlil, lebo bol 
inšpirovaný (Skutky 2:13 – 16). 

NOVÝ DEŇ PRE CIRKEV 
… moja reč a moja kázeň nebola v 

presvedčivých slovách múdrosti, ale v 
dokazovaní Ducha a moci 

(1.Korintským 2:4).

pondelok 10
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 Rovnakým spôsobom aj my cez inšpiráciu Ducha 
vieme, že Cirkev vstúpila do novej fázy nadprirodzena. Ide 
o novú fázu v tom, ako sa Duch hýbe. V tejto novej fáze 
sme svedkami „dokazovania Ducha a moci“, ako sme čítali 
v našom úvodnom verši. 

 Buď preto oddaný šíreniu evanjelia ako nikdy predtým. 
Zostaň zapálený a vplyvný pre evanjelium. Nech sa stane 
všetkým, na čom ti záleží. Tak uvidíš prejavy nadprirodzena 
vo svojom živote a vo všetkom, čo sa ťa týka. 

Drahý nebeský Otče, ďakujem, že mi udeľuješ 
porozumenie toho, ako Tvoj Duch pôsobí v našich 
časoch. Znalosť Tvojho slova sa zvyšuje, ako aj 
služba anjelov v náš prospech, keď s naliehavosťou 
a bez strachu prehlasujeme evanjelium vo svete. Som 
oddaný evanjeliu a jeho šíreniu vo svete, mocou Tvojho 
Ducha, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA



slovak

Na základe Ježišových slov v úvodnom verši 
je zrejmé, že kresťana nie je možné otráviť. 

Nezáleží na tom, ako je jed podaný. Prečo je to tak? Biblia 
sa v 3. Mojžišovej 17:11 zmieňuje: „Keďže život tela 
je v krvi…“ Pri otrave človeka sa jed dostáva cez cievy 
prakticky do celého tela a spôsobí škody. 

 Avšak po znovuzrodení a prijatí Svätého Ducha tvoje 
telo už viac nežije krvou. Život tela pre neobnoveného 
človeka predstavuje krv, ale pre teba ako znovuzrodeného 
sa životom stal Kristus (Kolosenským 3:4). 

 Spomeň si: keď Ježiš po ukrižovaní visel na kríži, 
jeden z vojakov Mu prebodol bok a Biblia zaznamenáva, že 
z rany vytryskla krv a voda, čo bolo následkom roztrhnutia 
srdca. Keď Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, v Jeho tele sa už 
nenachádzala krv. Život v Jeho fyzickom tele predstavoval 
Duch Svätý.

 Biblia v Rímskym 8:11 hovorí: „A ak prebýva vo vás 
Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý 
Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí 
svojím Duchom, prebývajúcim vo vás.“ Slovo „oživiť“ 
znamená aj dať život. V deň, kedy si prijal Ducha Svätého, 
On oživil tvoje fyzické telo, On sa stal jeho životom. Tvoj 

KRESŤANA SA NEDÁ OTRÁVIŤ
… keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí 
im; na chorých budú klásť ruky a tí budú 

zdraví (Marek 16:17–18).

utorok 11
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život už viac nezávisí na krvi. 
 Pochop to: nič, čo má zlý alebo ničivý účinok na krv, 

nemôže ani by nemalo mať vplyv na teba. Presne toto máme 
na mysli, keď hovoríme, že kresťan nemôže byť infikovaný 
ani náchylný na akýkoľvek druh choroby či nemoci. Ten 
istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, oživuje tvoje 
telo do takej miery, že žiadna infekcia neprežije ani sa jej 
nebude dariť v tvojom tele. 

 Duch Svätý sa v tebe prechádza a dohliada na to, že 
zostaneš v perfektnom zdraví a odvrátiš každú anomáliu, 
ktorá by sa mohla objaviť v tvojom fyzickom tele (2. 
Korintským 6:16). Haleluja! 

Duch Svätý ma oživuje. Žiadna choroba, nemoc ani 
infekcia nedokážu prežiť v mojom tele. Pôsobí vo mne 
Boží nebeský život, a to v každom vlákne môjho bytia, 
v každej bunke mojej krvi a v každej kosti môjho tela. 
Cez Ducha Svätého zostávam naveky živý, zdravý a 
silný. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

Náš vzťah s Bohom, do ktorého nás Ježiš voviedol, 
má aj podobu legálneho zväzku, avšak prijatie 

večného života nám prinieslo živé spoločenstvo (zväzok) 
s Bohom. Ako jednoduchá ilustrácia na vysvetlenie 
a lepšie porozumenie nám poslúži manželský zväzok 
medzi mužom a ženou. Manželstvo medzi nimi dvoma 
je potvrdené na základe vzájomného súhlasu a náležite 
podpísanej zmluvy, ako to vyžaduje zákon. 

 Potom muž a žena vytvoria rodinu, ktorá je 
výsledkom manželstva, a keď sú rodinou, tak jeden 
s druhým majú živé spoločenstvo. Odlišuje sa to od 
„podpísaného papiera“, ten dokumentuje len právny 
zväzok. 

 Právny zväzok má úradnú autoritu: napríklad, ak by 
nastal problém a príde na otázku týkajúcu sa dedičstva, 
súd bude potrebovať overiť legálnosť manželstva, aby 
mohol rozhodnúť v otázkach dedenia. Za týmto účelom 
si vyžiada sobášny list. Vôbec ho nebude zaujímať, ako 
spolu konkrétny pár nažíva. Skôr ho bude zaujímať niečo, 
čo má právny charakter. 

 Ježiš nás teda voviedol do právneho zväzku s Ním 
samým a naším nebeským Otcom. Takisto nám dal niečo, 
čo nás voviedlo do živého, vitálneho spoločenstva s Ním 
a nebeským Otcom. Preto máme oboje – právny zväzok 
aj živé spoločenstvo. Práve večný život nás privádza do 

VEČNÝ ŽIVOT A NAŠE ŽIVÉ 
SPOLOČENSTVO S BOHOM 
A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný 

život, a tento život je v Jeho Synovi
 (1.Jánov 5:11).

streda 12
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tohto vitálneho spoločenstva s naším nebeským Otcom. 
 Navyše, jednou z najväčších výhod tohto nášho 

spoločenstva s Bohom (ktoré je výsledkom večného 
života) je to, že večný život nám dáva tiež dokonalé 
zdravie – a to je lepšie ako nadprirodzené uzdravenie. 
Uzdravenie má svoj význam, ale oveľa lepšie je dokonalé 
zdravie. Večný život nás privádza k nadprirodzenému 
zdraviu. Je síce dobré byť uzdravený, ale už nikdy nebyť 
chorý je ďaleko lepšie. Je vôbec možné nebyť vôbec 
chorý? Samozrejme! Potrebuješ však porozumieť kvalite 
života, ktorý si prijal cez svoje znovuzrodenie. „A toto je 
svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je 
v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna 
Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v 
meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život“ 
(1. Jánov 5:11 – 13).

 V 2. Petrovom 1:3 sa uvádza: „Ako nám Jeho 
božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou 
slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život 
a zbožnosť…“ Potrebuješ poznať Pána, jedine potom 
porozumieš a budeš sa radovať zo všetkého, čo ti v 

Vzácny Otče, ďakujem, že si mi daroval večný život 
a priviedol si ma do živého spoločenstva s Tebou! 
Radujem sa, že som s Tebou jeden duch a že mám 
účasť na Tvojej prirodzenosti. Chodím v dokonalom 
božskom zdraví, prosperite, úspechu a víťazstve, v 
mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA



slovak

Existujú dva aspekty ohľadne života v Kristovi: 
legálny (právny) a vitálny (životný, životodarný). 

Tieto dve hľadiská sú obsiahnuté v našom úvodnom verši. 
Legálny aspekt sa vzťahuje na všetko, kým sme, čo máme 
a čo môžeme robiť, ako aj na naše postavenie, hodnosť a 
autoritu, ktorú sme v Kristovi dostali. 

 Čítali sme, že Boh dal svojho Syna a že nikto z tých, 
čo v Neho uveria, nezahynie. To je právne vyhlásenie. V 
druhej časti verša sa nachádza to, čo získaš, keď v Neho 
uveríš – „večný život“. Vlastniť večný život predstavuje 
druhú časť, teda vitálny aspekt života v Kristovi. 

 Tento vitálny aspekt života v Kristovi odkazuje na 
všetko, čo Duch Svätý urobil a stále robí cez Božie slovo v 
našom duchu, duši i tele. Buduje nás na obraz Krista a Otca. 
Vitálny aspekt sa aktivuje cez tvoje vyznanie, čo znamená, 
že funguje len vtedy, keď to potvrdíš slovami. 

 Legálny aspekt, na druhej strane, nám dáva autoritu. 
Prijímaš Božie slovo a konáš v súlade s ním, lebo vieš, čo 
ti patrí, kto si a aké je tvoje dedičstvo v Kristovi. 

 Bez pochopenia uvedených dvoch hľadísk môže dôjsť 
k ich pomiešaniu, ako sa to stalo mnohým ľuďom. Neboli 

DVA ASPEKTY ŽIVOTA V KRISTOVI
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 

jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, 
ale večný život mal každý, kto verí v Neho 

(Ján 3:16).

štvrtok 13
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schopní rozlíšiť medzi legálnym a vitálnym aspektom, a 
preto nedokážu správne aplikovať Slovo. 

 Napríklad, dokonalé nebeské zdravie ti už patrí, nie je 
to niečo, o čo potrebuješ zápasiť v modlitbe a „prehlasovať 
za svoje“. Z právneho hľadiska to už tvoje je. Nie je 
to u Boha alebo diabla. Stane sa však tvojou životnou 
skúsenosťou cez osobné vyznávanie Božieho slova. Chvála 
Pánovi! 

Drahý Otče, ťažím zo všetkého, čo si pre mňa urobil 
následkom zástupnej smrti Ježiša, a prijímam výhody 
Jeho slávneho zmŕtvychvstania v mojom živote, ako 
aj všetko, čo z toho pre mňa vyplýva. Som zdravý, 
plný života, prosperujem a víťazím každý deň, v mene 
Ježiš. Amen. 

VYZNANIE



slovak

Niektorí ľudia prechádzajú životom, tápajúc v 
tme, s nádejou, že jedného dňa sa im možno 

pošťastí a veci sa vydaria. Zvyknú hovoriť vety ako: 
„Možno, ak budem mať šťastie, získam tú zmluvu…“, 
„Ak sa šťastie na mňa usmeje, pôjdem možno na pohovor, 
po ktorom tak túžim.“ Dúfajú v šťastie vo svojich 
financiách, vo svojom podnikaní a dokonca aj vo vzťahu. 
Títo ľudia sa ešte nestretli so svetlom Božieho slova. 

 Ty sa však nenádejaj na šťastie. Nedúfaj v to, že Boh 
možno niečo urobí. Nie! Ty už si požehnaný. Vieš čo to 
znamená? Znamená to, že nič nie je mimo tvojho dosahu. 
Ako znovuzrodený človek nefunguješ zo šťastia – ty 
kráčaš v Božom slove. Ono je tvojím svetlom: „Sviecou 
mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ 
(Žalm 119:105). 

 Božie svetlo v tvojom duchu ťa nasmeruje, aby si 
bol v správnom čase na tom správnom mieste a kráčal po 
ceste, ktorú ti Boh predurčil. Božie svetlo v tebe spôsobí, 
že začneš chodiť v nadprirodzenej priazni a nebudeš 
závisieť na šťastí. Boh všetko usporiadal vo tvoj prospech. 
On má tých správnych ľudí, aby ti pomohli v ten správny 
čas a na tom správnom mieste. 

 Biblia hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, 

NEDÚFAJ V ŠŤASTIE 

Požehnaný budeš v meste a požehnaný 
budeš na poli (5. Mojžišova 28:3).

piatok 14
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povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na 
dobro“ (Rímskym 8:28) S týmto porozumením vyznávaj: 
„Hospodin má správnych ľudí, ktorí mi pomôžu, v 
správnom čase na správnom mieste. Privedie ma k nim 
alebo ich privedie ku mne. Tak či tak, určite sa stretneme.“ 
Haleluja! 

 Pamätaj si, On ťa už požehnal všetkým, čo potrebuješ 
pre život a zbožnosť (2. Petrov 1:3). On ťa už v Kristovi 
požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebesiach 
(Efezským 1:3). Ži ako požehnaný muž a požehnaná žena. 
Maj toto vedomie požehnania a nedúfaj v šťastie.

Drahý Otče, ďakujem, že si ma v Kristovi Ježišovi 
požehnal všetkým duchovným požehnaním v 
nebesiach. Nechýba mi nič dobré, lebo všetko je 
už moje. Ďakujem, Pane, lebo Ty máš správnych 
ľudí pripravených pomôcť mi v správnom čase na 
správnom mieste, v mene Ježiš. Amen. 

MODLITBA
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Pri jednej konkrétnej príležitosti sa Ježišovi učeníci 
plavili po mori. Očividne už boli na niekoľkých 

plavbách, ale tentoraz to bolo iné a pozoruhodnejšie, 
pretože Učiteľ sa nachádzal s nimi na lodi. 

 Zanedlho si učeníci všimli, že sa voda valí na palubu. 
Vietor začal byť nárazový a bičujúci a vlny boli vyššie a 
vyššie. Hoci boli učeníci vystrašení, nechceli si pripustiť 
možnosť, že by sa ich loď i s Ježišom prevrhla do mora 
a všetci sa v ňom utopili. 

 Tak išli za Ježišom a našli Ho, ako spí v zadnej časti 
lode – tej istej zmietajúcej sa lode. Biblia uvádza: „On 
však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: 
Nedbáš, Majstre, že hynieme? A On, prebudiac sa, 
pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal 
víchor a nastalo veľké utíšenie” (Marek 4:38 – 39).

 Keď sa Ježiš nachádza v tvojej lodi, tak je tam aj 
radosť, pokoj a prosperita. Jeho prítomnosť na palube, 
medzi učeníkmi, bola kľúčová. Síce ich pokarhal za málo 
viery, no keď potrebovali moc na zvládnutie hroziacej 
krízy, On tam bol, aby ju poskytol. 

 Otázka dnes znie: „Kto je v tvojej lodi?“ Bolo by 
lepšie, keby to bol Ježiš, inak sa potopíš. A my dnes 
máme niečo, čo je ešte lepšie, než keby bol s nami v 
lodi. On je cez Svätého Ducha v tebe. V Ňom víťazne 
preplávaš životnými búrkami. V Ňom máš moc nad 

KEĎ MÁŠ JEŽIŠA VO SVOJEJ LODI 
Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden 

Duch (1. Korintským 6:17).

sobota 15
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každou turbulenciou, krízou i ťažkosťami. Bez ohľadu 
na testy, skúšky a prenasledovanie, ty zakaždým zvíťazíš. 

 Nezáleží na tom, aká beznádejná je situácia, On 
dokáže obrátiť tie zdanlivo ťažké časy na tvoje najlepšie 
obdobie. Biblia hovorí: „Lebo toto terajšie ľahké 
bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej 
slávy…“ (2. Korintským 6:17). Nie je podstatné, o aké 
výzvy ide, pretože keď On žije v tebe, ty vždy zvíťazíš. 

 Kristus v tebe je tvoja istota víťazstva tvárou v tvár 
životným stresom a problémom. On je na „tvojej lodi“, 
preto odmietni mať strach. 

Drahý Otče, ďakujem za moju jednotu s Tebou. 
Tvoja neustála prítomnosť vo mne a pri mne ma robí 
nezničiteľným. Som viac ako víťaz skrze Krista, ktorý 
ma miluje. V Tvojom mene a cez Tvoje pôsobenie vo 
mne dokážem všetko, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Keď sa ako kresťan venuješ štúdiu Božieho slova 
a spoločenstvu s Duchom Svätým, tak sa v 

tvojom živote niečo viditeľne zmení. Tieto zmeny by sa 
mali okamžite prejaviť v tvojom životnom štýle, najmä v 
reči, v komunikácii.

Pravá kresťanská zrelosť sa vyznačuje schopnosťou 
hovoriť správne a rozumne, v súlade s Božím slovom, bez 
ohľadu na situáciu. Napríklad, ak sa potrebuješ niekam 
dostať alebo dokončiť projekt a daný termín sa rýchlo 
blíži, nepanikár ani nezačni zúriť. Neľutuj sa a nesťažuj 
sa na nedostatok času. Neukracuj sa o čas kvôli vlastným 
slovám. Zachovaj si rozvahu. Boh, ktorý žije v tebe, je 
vládcom času.

Znovu si prečítaj náš úvodný verš a všimni si, čo Pán 
povedal. On je obnoviteľom času. Vynahradí premárnené 
roky, čo znamená, že môže vynahradiť premárnené 
mesiace, premárnené týždne, premárnené dni, premárnené 
hodiny, premárnené minúty, premárnené sekundy i 
premárnené momenty. Haleluja!

Takže sa neznepokojuj kvôli času. Keď podliehaš 
panike, konáš v strachu a strach je z diabla. Kým panikáriš, 
nemôžeš zažiť zázrak. Preto odmietni strachovať sa pre 
„nedostatok času“. V 1. Kráľov 18:46  čítame, ako bol 

MÁŠ DOSŤ ČASU
Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali 

kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje 
veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám 

(Joel 2:25).

nedeľa 16
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Eliáš uchvátený Duchom Božím a predbehol kone. Filipa 
zas Duch Boží preniesol do iného mesta (Skutky 8:39 – 40) 
rýchlejšie než akékoľvek nadzvukové lietadlo našej doby. 

Vždy pamätaj na to, že nie si obyčajný človek. Žiješ 
zázračný život a nech už máš k dispozícii akékoľvek 
množstvo času, je to presne toľko, koľko potrebuješ! A 
pretože žiješ zázračný život – nadprirodzený život – tak 
keď úloha alebo projekt, na ktorom pracuješ, vyžaduje 
hodinu, môžeš to urobiť aj v kratšom čase. Maj takéto 
zmýšľanie.

Z času na čas si povedz: „Mám v živote dosť času 
na to, aby som bol tým, kým ma Boh predurčil, aby som 
urobil všetko, do čoho ma povolal, a aby som dokončil 
svoj beh.“ Haleluja!

Moje srdce je zaplavené svetlom Božieho slova a ja 
hovorím slová, ktoré sú v súlade s ustanoveniami 
Kristovho evanjelia. Odmietam podliehať panike a 
znepokojovať sa kvôli času, pretože prebývam vo 
večnosti, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

pondelok 17

Slovo „zjavenie“ v hore uvedenom verši je v 
gréčtine „apokalupsis“, čo znamená odhalenie. 

Poznanie, na druhej strane, je v gréčtine „epignosis“, čo 
znamená úplné rozpoznanie, presné poznanie Boha.

Rozšírený preklad Amplified Bible to ešte viac 
objasňuje: „[Vždy sa modlím k] Bohu nášho Pána Ježiša 
Krista, Otcovi slávy, aby vám udelil ducha múdrosti 
a zjavenia [porozumenia záhadám a tajomstvám] 
v [hlbokom a intímnom] poznaní Jeho samého“ 
(Efezským 1:17, podľa angl. AMPC) Život má mnoho 
záhad a tajomstiev. V tebe je však Božie pomazanie a 
múdrosť, aby ťa viedli a pomáhali ti porozumieť týmto 
Pánovým tajomstvám a záhadám.

V Žalme 25:14 sa hovorí: „Hospodin má spoločenstvo 
s tými, ktorí sa Ho boja…“ Pre nás už život nie je 
tajomstvom, pretože Svätý Duch je v nás a súčasťou 
Jeho služby v nás je zjavovanie pravdy. On nám dáva 
duchovné porozumenie. Vieme, prečo sú veci tak, ako 
sú, a prostredníctvom Ducha vždy vieme, čo máme robiť 
(Ján 16:13).

Napríklad, na začiatku svojej služby sa Pán Ježiš 
stretol s Petrom, ktorý čistil a opravoval svoju sieť po 
neúspešnom rybolove. Požiadal Petra o dovolenie kázať 
z jeho lode a keď skončil, povedal mu, aby vyplával na 
hlbinu po veľký úlovok.

MÚDROSŤ A ÚPLNÉ POZNANIE
… aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec 
slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v 

poznávaní Jeho… (Efezským 1:17).
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Peter spomenul, ako so svojimi spoločníkmi celú noc 
pracovali bez úspechu. Ale na Majstrovo slovo spustil sieť 
a je isté, že chytili najväčší úlovok v živote (Lukáš 5:1 – 8).

Ježiš vedel, kde sú ryby. To je duchovné poznanie 
a porozumenie. On je tvorcom všetkých vecí. Pozná 
tajomstvá a záhady života. Vie, kde sa robia obchody. Vie, 
kde sú peniaze. Vie, aké nápady ti má dať, aby si svoju 
službu a prácu mohol posunúť na vyššiu úroveň.

Dôveruj Mu ohľadom svojho života. Nech je tvojou 
najväčšou vášňou poznávať Ho viac a napĺňať Jeho 
slovo. Cez takéto spoločenstvo ti bude zjavovať samého 
seba i väčšie tajomstvá kráľovstva. Boh túži po tom, aby 
si fungoval s Duchom múdrosti, v plnom rozoznaní a 
presnom poznávaní Jeho samého.

Nikdy sa nebudem potkýnať ani chodiť v zmätku, 
pretože Božie slovo je lampa, ktorá vie nasmerovať 
môj život, a svetlo, ktoré osvetľuje moju cestu. Chodím 
po predurčených chodníkoch a moja cesta je ako 
žiarivé svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do 
úplného dokonalého dňa. Amen.

VYZNANIE



slovak

Tráviť kvalitný čas študovaním Božieho slova 
a premýšľaním o ňom nie je pre kresťana len 

možnosť. Božie slovo obsahuje múdrosť a myšlienky, 
ktoré potrebuješ pre väčší úspech a väčšiu produktívnosť 
vo svojom živote. Takto získavaš lepšie porozumenie 
realitám života a tajomstvám Božieho kráľovstva.

Napríklad, Boh povedal Mojžišovi a synom 
Izraelovým, aby prešli cez Červené more po suchej zemi, 
a oni to urobili. Čítame o tom v Božom slove a vidíme 
múdrosť a moc Božiu. Bolo tam jedno tajomstvo, nejaká 
záhada ohľadom vody, o ktorej ľudia nevedeli, ale On 
áno. Pri štúdiu Písma sú takéto tajomstvá odhalené 
a my spoznávame Božie možnosti a náš obrovský a 
neobmedzený potenciál v Ňom.

Keď študuješ Božie slovo, vidíš Božie zázraky – tie 
sú znamením toho, že moc pre uskutočnenie takýchto 
vecí sa dnes nachádza v nás. Boh nám dal Ducha Svätého 
nielen na to, aby nám odhalil záhady svojho kráľovstva 
a tajomstvá zázrakov, ale i na to, aby sme tie zázraky 
mohli skrze Neho aj robiť. Ale kľúč k tomu je poznávať 

VENUJ ČAS SLOVU

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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Ho, dôsledne študovať Jeho slovo a mať spoločenstvo so 
Svätým Duchom.

Musíš tráviť čas pri Božom slove. V Efezským 1:17 
sa píše, že „Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, 
dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho“. 
Prečo je to o poznávaní Boha? Lebo všetko v živote je 
v Ňom. On je plným stelesnením všetkého poznania a 
múdrosti. Čím viac Ho poznáš, tým viac o živote vieš.

Spôsob, ako Ho poznať, nám odkrýva Efezským 
1:18: „… osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli…“ Keď 
je tvoje srdce zaliate svetlom, čo predstavuje hojnosť 
Božieho slova v tvojom duchu, potom sa 17. verš stáva 
skutočnosťou. Začínaš fungovať v tomto mimoriadnom 
rozsahu myslenia a porozumenia.

Drahý nebeský Otče, dávam Ti vďaku, lebo Tvoje 
slovo osvietilo oči môjho chápania. Preto mám 
porozumenie záhad a tajomstiev, nie je nič, čo by som 
sa nemohol dozvedieť. Kristus je moja múdrosť a 
Božie slovo ma každý deň informuje, keď mu venujem 
svoju pozornosť, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Všimni si, že verš, ktorý sme práve čítali, 
nehovorí: „Boh je ten, ktorý pôsobil vo vás…“ 

Píše sa tu: „Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás…“ Sloveso 
„pôsobí“ nie je v minulom ani budúcom čase. Je v 
prítomnom čase, vyjadruje prebiehajúci dej. Boh v tebe 
pracuje práve TERAZ! Deje sa to v reálnom čase. Účinne 
v tebe pôsobí, posilňuje ťa, povzbudzuje a vytvára v tebe 
túžbu i schopnosť plniť Jeho dokonalú vôľu pre Jeho 
potešenie. Nie si z toho nadšený?

Toto znamená, že zlyhanie a slabosť nedostanú žiaden 
priestor ani príležitosť, pretože samotný Všemohúci 
Boh je ten, ktorý ťa nabáda, inšpiruje, uschopňuje a 
povzbudzuje, aby si konal Jeho vôľu! Sú takí, ktorí si 
robia starosti o zajtrajší deň, dokonca sa ho boja, nemajúc 
istotu, či sa ešte budú páčiť Bohu a kráčať v Jeho svetle. 
Nebuď taký! Nie, keď si uvedomíš, že On je ten, kto v 
tebe pôsobí.

Áno, vo svojej vlastnej sile to nedokážeš, môžeš 
zaváhať a spadnúť. Biblia hovorí: „On chráni nohy 
svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú; lebo nie 
vlastnou silou (prirodzenými ľudskými schopnosťami) 
je človek mocný“ (1. Samuelova 2:9) Preto nám dal 
Svätého Ducha, aby žil v nás a pomáhal nám žiť Boží 
život naplno.

DEJE SA TO TERAZ
Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby 

ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu 
(Filipským 2:13).
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Chodenie v spravodlivosti, zúčastňovanie sa 
zbožných a produktívnych činností, navštevovanie 
cirkevných stretnutí, kázanie evanjelia, milovanie druhých 
atď. sú výsledkom Jeho prebiehajúceho efektívneho 
pôsobenia v tebe! Vždy, keď si mal nejaký nápad urobiť 
niečo dobré pre Boha a pre ľudí, nebolo to z tvojej mysle 
ani tvojho tela – bol to Boh pôsobiaci v tebe.

Dokonca aj teraz v tebe pracuje, keď študuješ toto 
duchovné zamyslenie. Prostredníctvom vyučovaní, 
modlitieb, ďalšieho štúdia a rôznych denných čítaní Biblie 
ti prináša informácie a porozumenie. Intenzita Jeho slávy 
v tvojom živote stúpa, keď sa kocháš v nespočetných 
požehnaniach Jeho slova. Boh vykonáva potrebné úpravy 
a zmeny v tvojom živote, aby si bol víťazom naveky. A 
robí to v reálnom čase! Haleluja!

Drahý Otče, uznávam a naplno využívam Tvoju 
vlastnú moc a energiu, ktorá vo mne mocne pôsobí. 
Kochám sa v Tvojej veľkej milosti, ktorá vo mne práve 
teraz pracuje, a vyhlasujem, že všetko zvládnem urobiť 
v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Som dostačujúci v 
Tvojej dostatočnosti a žijem a fungujem zo schopnosti, 
efektívnosti a moci Ducha, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

V Skutkoch 11 nájdeme veľmi výstižný opis 
obrátenia Kornelia a jeho domácich. Kornelius 

bol rímsky stotník, ktorý bol zbožný a modlil sa. Bál sa 
Boha a pravidelne dával almužnu chudobným, ale nebol 
spasený. Jedného dňa sa mu však zjavil anjel, ktorý mu dal 
pokyn, aby poslal po Petra, ktorý mu mal povedať slová, 
čo prinesú spasenie jemu i celému jeho domu.

Boh videl „dobrotu“ a morálnu čestnosť tohto 
človeka, ale tieto vlastnosti nestačili na to, aby ho 
zachránili. Anjel mu výslovne povedal: „… Tvoje 
modlitby a almužny vstúpili pred tvár Božiu a Boh sa 
rozpomenul na ne“ (Skutky 10:4) No i napriek tomu 
stotník ešte potreboval poslať po apoštola Petra, ktorý 
mal jeho a jeho domácnosť priviesť k tomu, aby vyslovili 
slová spásy. To nám ukazuje, že Boh zachraňuje cez slová! 
Ale aké slová?

List Rímskym 10:9 tento princíp potvrdzuje: „Ak 
ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh 
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Slovo „vyznávať“ 
je z gréckeho „homologia“, čo znamená „hovoriť to isté 
v súlade s…“. Inými slovami, musíš hovoriť slová, ktoré 
sú v súlade s tým, čo povedal Boh, aby si bol spasený. To 
je skutočné vyznanie a princíp spasenia.

Spása je všestranná. Vzťahuje sa na oslobodenie od 

ZACHRAŇUJE CEZ SLOVÁ
… Pošli do Joppy a povolaj si Šimona, 
prímením Petra; on ti povie slová, ktoré 

spasia teba a celý tvoj dom
 (Skutky 11:13-14).
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hriechu a jeho následkov, zachovanie, Božie uzdravenie 
a zdravie, ochranu, prosperitu a všetky tie dobré veci, 
ktoré pre teba svojou smrťou, pochovaním a vzkriesením 
vydobyl Ježiš Kristus. Byť spasený teda znamená byť 
oddelený a úplne odpojený od všetkých negatívnych 
vplyvov a okolností života. A znamená to ešte viac – 
vyznanie Jeho panstva.

Keď hovoríš: „Ježiš je Pánom môjho života“, tak 
okrem toho, že si okamžite prenesený z ríše temnoty do 
kráľovstva Božieho milovaného Syna, tiež potvrdzuješ, 
že On je Pastierom a Pánom nad tvojím životom, 
podnikaním, financiami, preto nikdy nebudeš chudobný 
ani mať nedostatok! On je Pánom nad tvojím telom, preto 
nikdy nebudeš chorý a nemocný! Vyhlasuješ, že On je 
tvoje útočisko a tvoja pevnosť, preto prebývaš v bezpečí. 
Nech je zvelebený Boh!

Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje požehnané slovo, 
ktoré sa napĺňa v mojom živote. Napredujem zo slávy 
do slávy, v ústrety Tvojej dokonalej vôli pre môj život, 
pretože žijem v Tvojom slove a hovorím slová plné 
viery. Navždy žijem v zdraví, prebývam bezpečne a v 
pokoji, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Božie slovo je skutočné Svetlo, ktoré osvetľuje 
každého človeka, ktorý prichádza na svet (Ján 

1:9). Je to kompas, vďaka ktorému sa úspešne orientuješ 
v živote. Ten je plný šancí a možností a pri rozhodovaní 
potrebuješ správne vedenie, ktoré ti môže poskytnúť iba 
Božie slovo.

Biblia hovorí, že to, čo robí všetko zjavným, je svetlo 
(Efezským 5:13), teda, že svetlo osvetľuje, odhaľuje. 
Pasáž v Židom 4:12–13 okrem zdôraznenia moci a 
účinnosti Božieho slova tiež poukazuje na to, že funguje 
ako svetlo. V 13. verši sa píše: „A nieto tvora skrytého 
pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, 
ktorému sa budeme zodpovedať.“

Božie slovo vidí a vie všetko, týka sa každej veci v 
živote a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Keď ho 
študuješ, získavaš oveľa viac než len inšpiráciu – získavaš 
nebeské svetlo, porozumenie a múdrosť, aby si si v živote 
skvelo počínal.

Nikto nemôže vedieť, čo je pravdivé alebo skutočné, 
okrem svetla Božieho slova, pretože slovo je pravda (Ján 
17:17) a pravda predstavuje realitu. Ak sa ti dnes zdá, že v 
nejakej oblasti tvojho života je temnota, možno v rodine, 
zdraví, štúdiu alebo v podnikaní, použi to pravé svetlo, 

HĽAĎ V BOŽOM SVETLE
Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a 

svetlo mojim chodníkom (Žalm 119:105).
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Božie slovo. Riešením na tmu je svetlo. Ak skutočné 
svetlo (Božie slovo) v tebe prebýva bohato, ako sa píše v 
Kolosenským 3:16, potom strach, neúspech, nedostatok, 
choroba a všetky ostatné dôsledky temnoty nebudú mať 
v tebe miesta.

Hľaď v Božom svetle. Pozeraj z perspektívy Jeho 
slova. Na situácie, okolnosti a podmienky svojho života 
sa pozeraj z hľadiska slova. Jeho svetlo ukazuje, že väčší 
je ten, ktorý je v tebe, než ten, ktorý je vo svete. Jeho 
svetlo ukazuje, že prosperuješ a nachádzaš sa uprostred 
bohatstva. Jeho svetlo ukazuje, že Božie zdravie je tvojím 
súčasným vlastníctvom a právom v Kristovi.

Poznám svoje dedičstvo v Kristovi Ježišovi, aj ho 
užívam, pretože žijem a hľadím z Božej perspektívy. 
Jeho slovo je moje svetlo – svetlo, v ktorom žijem. 
Idem cestou Božieho povolania pre môj život, pretože 
chodím vo svetle, ako je On vo svetle. Haleluja!

VYZNANIE
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slovak

Pravá múdrosť je prejavom alebo zjavením 
správnosti Boha v tvojom duchu – je to 

usmerňujúca sila, ktorá ťa vedie k tomu, aby tvoje 
konanie, reagovanie alebo hovorenie presahovalo 
prirodzené ľudské uvažovanie. Je tiež vyjadrením Božej 
moci v myšlienkach, plánoch, cieľoch a rozhodnutiach. 
Keď v tebe pôsobí Božia múdrosť, stáva sa silou, 
ktorá ovplyvňuje tvoje životné voľby. Práve preto je to 
usmerňujúca sila.

Múdrosť ťa v živote poháňa správnym smerom a 
stavia ťa do výhodnej pozície. Napríklad, 1. Mojžišova 39 
rozpráva príbeh Jozefa, ktorého bratia predali do otroctva 
v Egypte. Biblia však hovorí, že našiel priazeň v očiach 
Potifara, svojho pána, ktorému slúžil, a „ten ho ustanovil 
za dozorcu nad svojím domom a do rúk mu zveril všetko, 
čo mal“ (1. Mojžišova 39:4).

Po nejakom čase bol Jozef uväznený, pretože ho 
pánova manželka falošne obvinila. Ale múdrosť Jozefa 
povýšila a dala mu tú výhodu, že aj vo väzení sa stal 
vedúcim väzňov. Jeho príbeh je veľmi inšpiratívny.

Všimni si, čo povedal faraón svojim služobníkom 
následkom múdrosti, ktorú videl a počul v Jozefovi: „Či 
by sme našli podobného muža, v ktorom je Duch Boží? 

MÚDROSŤ JE USMERŇUJÚCA SILA

No múdrosť je ospravedlnená (ukázaná ako 
pravdivá a Božia) všetkými jej deťmi [ich 

životom, charakterom a skutkami]
 (Lukáš 7:35).
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A faraón Jozefovi povedal: Pretože ti Boh dal toto všetko 
vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty 
budeš správcom nad mojím domom a tvojím slovom sa 
bude spravovať všetok môj ľud; ja budem len o trón 
vyššie ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Ajhľa, 
ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom“ (1. 
Mojžišova 41:38 – 41).

Egyptská ríša bola zachovaná vďaka Božej múdrosti 
zjavenej v tridsaťročnom hebrejskom väzňovi Jozefovi. 
Múdrosť ho z jedného dňa na druhý povýšila z väzňa na 
predsedu vlády najsilnejšej ríše.

Niet divu, že sme v Božom slove nabádaní oslavovať 
a vyvyšovať múdrosť (Príslovia 4:8). Keď to budeš 
robiť, múdrosť ťa povýši a bude ťa viesť cestou uznania 
a veľkoleposti.

Hovorím múdrosť, chodím v múdrosti a prejavujem 
múdrosť, pretože Kristus sa mi stal múdrosťou. 
Mám hlboké porozumenie a rozumne si počínam 
vo všetkých svojich záležitostiach. Som vedený a 
pobádaný múdrosťou, aby som vždy myslel, hovoril 
a konal správne, v súlade s dokonalou Božou vôľou, 
v mene Ježiš. Amen.

VYZNANIE



slovak

Skutočné autentické kresťanstvo je Boh žijúci a 
konajúci v ľudskej bytosti. Je to pulzujúci Kristov 

život v ľudskom tele, Boh pôsobiaci v ľudstve. Toto mnohí 
o kresťanstve nepochopili – tú skutočnosť, že ide o živý 
vzťah so živým Bohom. Práve toto nám Ježiš umožnil: 
mať spoločenstvo s Bohom. To je tá najdôležitejšia vec, 
všetko zahŕňajúce slovo, ktoré vystihuje kresťanstvo: 
SPOLOČENSTVO. V ňom je zahrnuté všetko ostatné.

Najväčšou slávou kresťanstva je naše spoločenstvo 
s Bohom. Len čo vstúpiš do tohto vzťahu, všetko sa pre 
teba zmení. Pán Ježiš Kristus nás voviedol do jednoty, 
spoločenstva, partnerstva, zjednotenia a priateľstva so 
Všemohúcim Bohom! Zomrel, bol pochovaný a Boh Ho 
vzkriesil s novým druhom života. 

V Biblii sa píše, že „… bol ovenčený slávou a cťou. 
Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých“ 
(Židom 2:9). Všetko, čo urobil, urobil preto, aby nás 
priviedol do Božieho nebeského chrámu. Teraz máme 
účasť na Božej prirodzenosti. Biblia hovorí, že „spolu nás 
vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi“ 
(Efezským 2:6). On nás voviedol do seba samého.

Teraz, z toho miesta, v Ňom a cez Neho kraľuješ 

KRESŤANSTVO JE SPOLOČENSTVO

Verný je Boh, ktorý vás povolal do 
spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, 

nášho Pána. (1. Korintským 1:9)
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v živote. O tom je kresťanstvo –o Božom pôsobení v 
človeku. Je to výzva k jednote s Bohom. Máš nebeský 
život Boha a si vo večnom spoločenstve s Ním. Toto je 
reálna skúsenosť. On prebýva v tebe, aby ty si žil v Ňom 
a skrze Neho.

Spoznaj realitu tohto vzťahu a ži viac než len 
obyčajné náboženstvo. Haleluja!

Drahý Otče, ďakujem Ti za nádherný život, ktorý 
mám v Kristovi, a za večné spoločenstvo, ktoré s Tebou 
mám a z ktorého sa teším. Fungujem v tejto jednote 
a žijem život, ktorý si mi predurčili pred založením 
sveta: život pokroku, úspechu, pokoja a prosperity, 
ktorý je viac než len náboženstvo. Amen.

MODLITBA



slovak

Sú ľudia, ktorých ostatní opisujú ako „zbožných“ 
alebo „bohabojných“, aj keď nie sú znovuzrodení. 

Ale byť zbožný či bohabojný nie je to isté ako byť 
znovuzrodený.

V Skutkoch 10 nájdeme najzaujímavejší prípad 
obrátenia – obrátenie Kornelia, veľmi „zbožného“ 
človeka. Biblia v skutočnosti hovorí, že bol „nábožný 
a bohabojný s celým svojím domom, ktorý dával ľudu 
štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu“ 
(Skutky 10:2). Aký úžasný opis!

Bol dobrotivý, štedrý a „bohabojný“, dôsledný a 
vytrvalý v modlitbách. Bol spravodlivý človek (Skutky 
10:22). A dokonca videl vízie: „Raz okolo tretej hodiny 
popoludní jasne videl vo videní, ako anjel Boží pristúpil 
k nemu…“ (Skutky 10:3) No aj tak nebol spasený; ešte 
sa neznovuzrodil. Anjel mu musel povedať: „Pošli teda 
mužov do Joppy a povolaj si Šimona, prímenom Petra… 
A on ti povie, čo máš robiť“ (Skutky 10:5 – 6).

V našom úvodnom verši Ježiš neplytval slovami, keď 
sa rozprával s Nikodémom. Povedal na rovinu: „Musíš sa 
znova narodiť.“ Nepovedal, že ak si „bohabojný“, je to v 
poriadku. Použil termín „znova sa narodiť“, aby vyjadril 
nutnosť duchovného znovuzrodenia človeka. Niekedy sa 
stretávame s takými ako Kornelius. Majú dobrú povesť 
a morálny charakter, ale dobrým menom pred ľuďmi sa 

NESTAČÍ BYŤ LEN „BOHABOJNÝ“

Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám 
znovu narodiť (Ján 3:7).
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nedá zaslúžiť si Božie spasenie.
Preto hlásame evanjelium. Evanjelium je o Ježišovi 

Kristovi, nie o tom, čo si urobil alebo čo si neurobil. Je 
o Kristovi a o tom, čo pre teba urobil, a ak prijmeš, že 
toto stačí, potom je spasenie tvoje. Biblia hovorí: „… od 
všetkých hriechov, od ktorých vás ani zákon Mojžišov 
nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený 
skrze Neho (Ježiša)“ (Skutky 13:38 – 39).

V prípade, že si ako Kornelius, keď toto dnes čítaš, 
tak potom potrebuješ prijať slová, ktorými môžeš byť 
spasený. Tie slová sa nachádzajú v Rímskym 10:9: „Ak 
ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh 
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Toto je biblický 
spôsob, ako prijať spasenie.

Drahý nebeský Otče, som Ti navždy vďačný za 
spasenie mojej duše, keď som vyznal svojimi ústami 
Pána Ježiša a uveril v mojom srdci, že si Ho vzkriesil z 
mŕtvych. A teraz sa modlím za nespasených na celom 
svete, aby svetlo tohto slávneho evanjelia zažiarilo v ich 
srdciach a prinieslo im spasenie, v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA



slovak

Ako Božie deti nie sme nikdy v nevýhode. Všetko 
v živote, každá situácia, v ktorej sa nachádzame, 

môže pôsobiť len v náš prospech. Pozri sa na príbeh 
Jozefa. Všade, kam šiel, prosperoval. Je vyobrazený ako 
úspešný muž napriek tomu, že bol otrokom v Potifarovom 
dome. Rozhodujúcim vplyvom v jeho živote však bola 
Božia prítomnosť.

V 1. Mojžišovej 39:2 sa píše: „Hospodin bol s 
Jozefom, takže sa mu všetko darilo…“ Božia prítomnosť, 
Kristus v tebe, je tvojou výhodou, tvojím uistením o 
víťazstve. V 1. Jánovom 4:4 sa hovorí: „Vy, deti, ste z 
Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý 
je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ Dôvod, prečo víťazíme 
a vždy budeme víťaziť, je Kristus v nás, Ten väčší, ktorý 
je v nás. Haleluja!

Pouvažuj o tom: Jozef bol neskôr nespravodlivo 
uväznený kvôli falošným obvineniam Potifarovej ženy, 
no i keď bol vo väzení, Biblia hovorí: „Hospodin bol 
s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal 
priazeň u správcu“ (1. Mojžišova 39:21). V Biblii sa 
nepíše, že sa nedostaneš do problémov, ale Pán ťa uisťuje, 
že aj uprostred ťažkostí budeš víťaziť. Zbaví ťa tých 
problémov, pretože je s tebou a v tebe.

Nič sa nevyrovná Kristovi v nás! V Ňom je naša 
sebadôvera a istota víťazného a prosperujúceho života. 

VŽDY ZVÍŤAZÍME
Patriarchovia žiarlili však na Jozefa a 

predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním, 
vyslobodil ho zo všetkých úzkostí a dal mu 

milosť… (Skutky 7:9 – 10)
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Kristus v tebe znamená, že nikdy nemôžeš byť v 
nevýhode, a to bez ohľadu na situáciu či okolnosti, ktoré 
môžu nastať. I v tom zdanlivom vonkajšom žalári by 
spôsobil, že by si víťazil.

Biblia v 2. Korintským 2:14 hovorí: „… vďaka 
Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi.“ Toto 
je tvoj život. Toto je tvoj príbeh: nekonečné víťazstvá a 
trvalý pokrok a produktivita v Kristovi Ježišovi.

Nezáleží na tom, akým výzvam čelíš doma, na 
pracovisku atď. – buď pokojný! Kristus v tebe ťa tým 
prevedie a obráti veci v tvoj prospech. Preto sa raduj, lebo 
nech príde čokoľvek, ty vždy zvíťazíš.

Božia láska ma obklopuje ako štít a Jeho milosť ma 
predurčuje pre život pokoja a totálnej prosperity! 
Víťazím každý deň, pretože žijem vierou v Ježiša 
Krista. Jeho Božská sila mi dáva všetko, čo pre život a 
zbožnosť potrebujem, a ja to viem. Preto sa radujem zo 
svojich víťazstiev, z prosperity a požehnaného života 
v Kristovi. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

Sú kresťania, ktorí dospeli k záveru, že ich ťažkosti 
sú výsledkom kliatby, ktorá proti nim pôsobí. A 

snažia sa získať vyslobodenie z takzvaných dedičných 
alebo iných kliatob. Títo kresťania boli – úmyselne alebo 
neúmyselne – podvedení. Kresťan je nadradený satanovi 
a všetkému temnu, a preto nemôže byť pod kliatbou.

Biblia hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové 
stvorenie“ (2. Korintským 5:17) Ty si sa znovuzrodil, si 
povolaný dediť požehnanie, nie prekliatie: „… žehnajte, 
lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.“ (1. 
Petrov 3:9) Prečítaj si Božie zasľúbenia dané Abrahámovi 
v 1. Mojžišovej 12:3: „Žehnať budem tých, čo teba 
žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe 
budú požehnané všetky čeľade zeme.“ V tebe pôsobia 
požehnania, pretože si semeno Abrahámovo. Nikto ťa 
nemôže začarovať ani na teba uvaliť kliatbu.

Ak ti bolo povedané, že sa ťa niekto snažil ovplyvniť 
čarovaním, nemusíš sa ani modliť, aby to nefungovalo. 
Nemôžu ti počarovať ani ťa prekliať. Žiadne čary 
nepoviažu Jákoba ani zariekanie Izraela. Toto je tvoje 
dedičstvo, keďže si semeno Abrahámovo.

Hovoril si, že niekto niekde proti tebe čaruje, alebo 
proti tvojej rodine, tvojej práci? Nepanikár. Nerob si 
starosti. Ich úklady proti tebe sa nemôžu podariť. Mali 

CHODÍME LEN V POŽEHNANÍ
Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie 

Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a 
Izraelu, čo vykonal Boh!

 (4. Mojžišova 23:23).
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by si vziať ponaučenie od Baláma zo Starého zákona. 
Po niekoľkých neúspešných pokusoch počariť a prekliať 
Izrael on sám povedal: „Žiadne kúzla nemôžu zviazať 
Jákoba, žiadne zaklínadlá nemôžu zadržať Izrael…“ (4. 
Mojžišova 23:23, podľa angl. MSG).

Balám na nich nemohol uvaliť kliatbu, pretože 
boli Božím ľudom, a my dnes žijeme v ešte lepších 
zasľúbeniach. Kráčaš len v požehnaniach a v tvojom 
živote sa môže naplniť jedine požehnané Pánovo slovo. 
Dokonca aj démoni vedia, kto si. Je na tebe pečať, si 
označený pre Boha, zapečatený pre požehnanie. Sláva 
Bohu!

Som označený pre Boha a žiadne čarovanie proti mne 
sa nepodarí! V Kristovi som požehnaný všetkými 
duchovnými požehnaniami v nebesiach. Uvedomujem 
si túto pravdu a autoritu, ktorú mám nad všetkými 
kniežatstvami, mocnosťami a vládcami temnoty tohto 
sveta! Kráčam len v požehnaní! V Kristovi som v 
bezpečí a obrnený proti všetkým úkladom nepriateľa. 
Sláva Bohu!

VYZNANIE



slovak

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa 
niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo 

Božie“ (Ján 3:3) Božie kráľovstvo je kráľovstvom svetla, 
kráľovstvom života. A kým sa človek nenarodí znova, nie 
je súčasťou života ani svetla tohto kráľovstva – zostáva 
v tme.

To je dôvod, prečo Ježiš v Jánovi 3:7 povedal: „Treba 
sa vám znovu narodiť.“ Ten, kto sa neznovuzrodil, je 
stále v satanovej moci a nemôže vidieť Božie kráľovstvo. 
Nemôže ho ani pochopiť, pretože nie je v spoločenstve 
s Bohom.

Nezáleží na tom, že dvaja ľudia sú identické dvojčatá 
– ak sa jeden z nich znovuzrodí a druhý nie, tak ten prvý 
je v kráľovstve svetla a druhý v kráľovstve temnoty. Aby 
niekto mohol vstúpiť do Božieho svetla, získať Jeho život 
a prirodzenosť a stať sa s Ním jedno, musí sa znovuzrodiť.

V Kolosenským 1:13 sa hovorí, že Boh „vytrhol nás 
z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného 
Syna“. Vo chvíli, keď Adam zhrešil proti Bohu v záhrade 
Eden, prišla na tento svet temnota a človek sa životu 
Boha odcudzil, úplne sa odrezal od Božieho svetla. Ale 
v okamihu, keď si vyhlásil Ježiša Krista za Pána svojho 
života, prijal si večný život a prebudil si sa v kráľovstve 

NARODIL SI SA DO KRÁĽOVSTVA 
SVETLA

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. Petrov 2:9).
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svetla, zjednotený s Bohom!
Náš úvodný verš ukazuje tvoju súčasnú pozíciu: v 

Božom nádhernom svetle. Teraz chodíš vo svetle, ako 
je On vo svetle. Jeho svetlo je tvojím svetlom, tak ako 
žalmista prorokoval: „Lebo u Teba je prameň života a 
v Tvojom svetle svetlo vidíme“ (Žalm 36:10). Haleluja!

Znovu sa narodiť do Božieho kráľovstva znamená, 
že si bol vyvedený z hriechu, choroby a nemoci, depresie, 
chudoby, frustrácie a všetkého, čo je spojené so satanom 
a temnotou, a bol si prenesený do Božej večnej slávy – 
Jeho kráľovstva – kde z milosti kraľuješ v živote skrze 
spravodlivosť. Absolútne žiadna temnota. Sláva Bohu!

Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, zrodené s 
Božou prirodzenosťou v mojom duchu. Narodil 
som sa do kráľovstva svetla, preto svietim a slávne 
kraľujem v živote, z milosti skrze spravodlivosť. Môj 
život je cestou slávy, víťazstva, úspechu, prosperity a 
požehnanej istoty. Haleluja!

VYZNANIE



slovak

Kresťanstvo – to je život víťazov. Nie sme z tých, 
ktorí zlyhávajú. Bez ohľadu na to, čo sa deje v 

tvojom živote, zlyhanie neprichádza do úvahy – nie, ak 
ho sám neprijmeš. Pokiaľ sa rozhodneš víťaziť, pokiaľ 
sa rozhodneš uspieť, pokiaľ sa rozhodneš pre víťazstvo, 
tak to budeš mať.

Potrebuješ sa však zamerať na Pána a na Jeho večné 
slovo. Nauč sa hľadieť na Boha a jedine na Neho. Hľaď 
na neviditeľné a dokážeš nemožné! Keď sa zameriavaš 
na Boha a Jeho slovo, nevidíš tiene. Vidíš a počuješ len 
Jeho a na ničom inom nezáleží.

Keď je Božie slovo v tebe, jednoducho vieš, že si iný 
a že okolnosti a situácie sa vždy obrátia v tvoj prospech. 
To preto, že si zvláštny. Nie si z tohto sveta. Nie si z línie 
padlého, „pozemského“ človeka, si nové „stvorenie“, 
nový druh človeka (2. Korintským 5:17), máš účasť 
na Božej prirodzenosti. Ale ak to nevieš, budeš trpieť, 
ako trpia bežní ľudia, a žiť ako sluha, hoci s Bohom si 
kráľovský kňaz a knieža moci.

Keď poznáš Jeho slovo, vieš užívať svoje dedičstvo, 
práva a výsady v Kristovi. Vieš sa tešiť z veľkej slávy 
a pokladov Krista. To, čo mnohých poväzuje a bráni 

VLÁDNEME A PANUJEME SLOVOM

Keď sú ľudia skľúčení, ty povieš: Príde 
pozdvihnutie. On zachráni pokorných 

(Jób 22:29). 
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im užívať bohatstvo slávy ich dedičstva v Kristovi, je 
nevedomosť.

Odmietni byť nevedomý. Poznávaj Písmo sám pre 
seba. Študuj ho a premýšľaj nad ním, až kým v tebe 
nebude prevládať, potom ti vštiepi nové myslenie. Vďaka 
tomu, bez ohľadu na výzvy a protivenstvá, budeš vedieť 
odpovedať a reagovať Božím slovom. A keď odpovieš 
slovom, zvíťazíš! Takto žijú Boží šampióni – žijú skrze 
Božie slovo a v ňom. Vládneme a panujeme Božím 
slovom. Haleluja!

Vďaka patrí Bohu, ktorý ma vedie do slávy a večného 
víťazstva nad životnými okolnosťami. Prosperujem a 
víťazím v Kristovi, teraz i naveky. Amen.

VYZNANIE
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slovak

Niektorí ľudia si myslia, že smrť je od Boha, 
myslia si, že Boh stvoril život a stvoril smrť. 

Ale to nie je pravda. Keď čítajú verše ako „Ja formujem 
svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; 
ja som Hospodin, ktorý to všetko robí“ (Izaiáš 45:7), 
tak sa nechajú uniesť slovami proroka, ktorý hovoril 
symbolicky. Keď chceš pochopiť pravdu, pozri sa do 
Nového zákona.

V Židom 2:14 sa píše: „A pretože deti majú účasť 
na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, 
aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla.“ 
Diabol mal moc smrti! V 1. Korintským 15:26 Biblia 
hovorí: „Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť.“ 
Smrť je nepriateľ. Takže len tí, ktorí nerozumejú Písmu, 
vravia: „Jedného dňa všetci zomrieme.“

Náš úvodný verš hovorí: „Ajhľa, poviem vám 
tajomstvo: všetci neumrieme…“ Podčiarknutá časť 
ukazuje, že každý nezomrie. Toto je pre svet tajomstvo, 
pre niektorých je ťažké to pochopiť. Preto zvyknú hneď 
citovať Židom 9:27, ktorý znie: „A ako je ľuďom uložené 
raz umrieť a potom príde súd…“ Ale Boh to nepovedal 
ako sľub. Nasledujúci verš hovorí: „… práve tak aj 
Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, 
druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na 

MAJ VEDOMIE ŽIVOTA
Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci 

neumrieme, ale všetci sa premeníme… 
(1.Korintským 15:51).
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spasenie“ (Židom 9:28).
V podstate nám to hovorí, že keďže bolo človeku 

určené, aby raz zomrel a potom prišiel na súd, tak aj Ježiš 
Kristus raz zomrel za každého človeka. Takže človek už 
nemusí zomierať znova a znova. Netreba viac obetí za 
hriechy.

Keď si teraz znovuzrodený, máš večný život, bol 
si prenesený z ľudskej prirodzenosti do večnosti, čo 
znamená, že si sa stal neporušiteľným, nezničiteľným, 
nesmrteľným, nepodliehajúcim zlyhaniu, nepodliehajúcim 
smrti! S týmto vedomím by si mal žiť – s vedomím života, 
nie smrti. Sláva Bohu!

Boží život je vo mne, lebo ako je On, tak som aj ja na 
tomto svete! Bol som prenesený z ľudskej prirodzenosti 
do večnosti, čím som sa stal nadčlovekom. Som živý a 
neporušiteľný, nezničiteľný, nesmrteľný, smrť nemá 
nado mnou moc! Sláva Bohu!

VYZNANIE
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Často, keď hovoríme, že Boh k nám prehovoril, 
niektorí sa čudujú: „Akým jazykom hovorí?“ 

Chcú vedieť, ako môžu aj oni počuť Boha. Boh je Duch a 
hovorí k tvojmu duchu. To, čo sa musíš naučiť, je počúvať 
Ho srdcom – tvojím duchom.

Keď si sa znovuzrodil a prijal si Svätého Ducha, tak si 
jedno s Pánom. Prišiel, aby v tebe prebýval, a premiešal sa 
s tvojím duchom. Biblia hovorí: „Kto sa pripojí k Pánovi, 
je s Ním jeden Duch“ (1. Korintským 6:17) Takže Jeho 
hlas v tvojom duchu bude nezameniteľný. Jediné, čo musíš 
urobiť, je počúvať Ho vo svojom vnútri. Pozná každý jazyk. 
Môže s tebou hovoriť v akomkoľvek jazyku.

Najdôležitejšia vec ohľadom toho, že k tebe Boh 
hovorí, nie je jazyk, ktorý On používa, ale to, či tvoj duch 
prijal Jeho slová. Prehovára k tebe v „jazyku ducha“, lebo 
hovorí s tvojím duchom. To tvoja myseľ sa viaže k jazyku.

Jazyk je tvorený zvukom pre tvoj intelekt. Ale Boh nie 
je myseľ, ani sa neobracia na tvoju myseľ. Na komunikáciu 
s tebou nepotrebuje tvoje rozumové schopnosti. Výsledkom 
je, že On svoje posolstvo nemusí vyjadriť v jazyku pre 
tvoj intelekt.

Nech už k tebe hovorí v akomkoľvek ľudskom jazyku, 
ak ty neuchopíš Jeho odkaz vo svojom duchu, tak nebude 

HOVORÍ K TEBE V „JAZYKU DUCHA“

Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich 
poznám a nasledujú ma (Ján 10:27).

nedeľa 30
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ĎALŠIE ŠTÚDIUM:

1 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

2 ROČNÝ PLÁN ČÍTANIA BIBLIE

Skutky 15:1-21 & Ester 1-4

Lukáš 5:27-39 & Deuteronomium 28

Deuteronomium 4:36; Žalmy 62:11; Ján 16:13

mať žiadny vplyv ani význam. Musí sa dostať do tvojho 
ducha. Ak máš slová len vo svojej mysli, môžeš dokonca 
zabudnúť, čo Boh povedal, ale tvoj duch si zapamätá.

Okrem toho, keď Boh k tebe hovorí, tvoj duch sa 
okamžite rozžiari a vydáva svedectvo, že to je On, kto sa 
ti prihovára. Je to presne tak, ako povedal Ježiš v našom 
úvodnom verši: „Moje ovce počúvajú môj hlas…“

Trénuj svojho ducha, aby bol spoľahlivým prijímačom 
Božích slov a signálov. Aktivuj ho častým hovorením 
v jazykoch. Je tiež veľmi dôležité, aby si sa Písmo učil 
naspamäť, pretože On nikdy nehovorí nič mimo svojho 
slova. Sláva Bohu!

Drahý Otče, ďakujem Ti za schopnosť počuť a 
rozpoznávať Tvoj hlas. Keď ku mne hovoríš cez Tvoje 
slovo a radíš mi v mojom vnútri, ja odpovedám na 
Tvoje vedenie, pobádanie a pokyny a prijímam tomu 
zodpovedajúce požehnania v mene Ježiš. Amen.

MODLITBA
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united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604

nigeria:
+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:
+1-647-341-9091

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

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

slovak
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